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Huru frågan uppstått.

Medan dikten förherrligat skogarne, har den 
råa kraften, i akt och mening att tvinga naturen 
under odlingen, ofta arbetat på att förstöra dem. 
Råheten har sålunda kunnat vara en nyttig tjenare 
för ett godt ändamål, men dess anställning i kul
turens tjenst har tyvärr blifvit alltför lång och 
fast. Detta förhållande har tid efter annan fram
kallat lagstiftnings-åtgärder, genom hvilka man 
sökt stäfja missgreppen, men dervid har ömheten 
för skogarne eller fruktan för skogsbrist stundom 
värit så stark eller så litet fotad på riktiga för
utsättningar, att de vidtagna åtgärderna icke sällan 
blifvit overksamma och någon gång tillochmed 
motarbetat ändamålet.

Under medeltiden kunde frågor af denna art 
ännu icke blifva väckta. Skogarna voro i förhål
lande till folkmängden då ännu icke allenast till
räckliga, utan äfven hinderliga för odlingen, och 
dessutom öfverensstämde det icke med denna tids 
katolska åskådningssätt att utsträcka den mensk- 
liga förtänksamheten alltför långt framåt i tiden 
och sålunda ingripa störande uti den ordning, som

l



2
försynen utstakat för verlden. Den afvikande stånd
punkt, från hvilken reformatorerna af det andliga 
lifvet uti så många stycken betraktade jemväl de 
verldsliga tingen, verkade en förändring uti ifråga
varande afseende och framkallade omsorger, egnade 
att förebygga skogsbrist.

Tyskland, protestantismens förnämsta härd, 
kom sålunda redan i 16:e seklet att grundlägga 
idén om ett ordnadt forstväsende, och dertill 

v bidrogo omständigheter sådana som dessa: att 
landets skogar redan hunnit något glesna, att 
vådorna af en möjlig skogsbrist för dess nord
ligare läge voro mera i ögonen fallande samt att 
Tyskland och isynnerhet dess nordligare del inne
sluter mera absoluta och till värdelösa impedi- 
menter lättare förvandlade skogsmarker än andra 
den tidens högre utbildade kulturländer. Till be
styrkande af sistnämnda förhållande kan antecknas, 
att Preussen inom dess före 1866 erkända gränser 
innesluter 64,4 procent mer eller mindre ren och 
torr sandjord, samt att qvantiteten af sådan mark 
uti några enskilda provinser uppgår till 70 eller 
tillochmed 79 procent.

Sedan den nitiske rikshushållaren Gustaf I 
redan vidtagit några mindre betydande åtgärder 
för skogarnes fredande, medförde den nya upp
fattning af frågan, som trettio-åriga krigets män 
importerade till det svenska samhället från Tysk
land, en väsentlig omgestaltning af hithörande för
hållanden. Den vilda framfarten uti nordens ännu 
delvis öfverflödiga urskogar, jemförd med Tysk
lands då redan mera omsorgsfulla skogsvård,
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väckte hos. den svenska lagstiftaren ett nyvaket 
sträfvande att med ens krossa alla missbruk och 
för framtiden förebygga all fara. Åtgärderna voro 
icke rätt afpassade efter förhanden varande för
hållanden, och som de derjemte buro en tydlig 
prägel af drakonisk lagstiftning, blefvo de overk
samma och föllo småningom i glömska.

En fortsatt skogssköfling bragte frågan ånyo 
till tals i medlet af 18:e seklet, och då ville man 
stäfja det onda genom medel, som hvilade på 
odalrättens grund och botten samt derföre äfven 
hade ett fastare stöd uti den inhemska rättsord
ningen. Man hyllade satsen: omne commune est 
periculosum, och trodde att ändamålet kunde vin
nas genom de samfälda skogarnes utskiftande till 
enskilda egare. Den politiska ekonomin, hvars 
röst samtidigt började blifva hörbar, uppfattade 
frågan ungefär på samma sätt, och torde äfven i 
sin mån hafva bidragit till att öka förtroendet för 
den anlitade utvägen.

Den nämnda vetenskapen hade emellertid ännu 
icke hunnit lösgöra sig från en mängd abstrak
tioner, hvaraf unga doktriner ofta pläga lida. Man 
fann ännu icke att den garanti för samhälligt väl
befinnande, som beror af individernas frihet att 
vaka öfver sina enskilda intressen, undantagsvis 
icke kan förutsättas lika stark och god, då fråga 
är om de långsamt vexande skogsprodukterna.

Under sådant förhållande hände det att lag
stiftaren sjelf började misstro de suveräna verk- 
ningarne af den anlitade utvägen. För att spara 
skog var man uti 1805 års skogsordning så om*
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tänksam, att man vid strängt ansvar förbjöd in-, 
försel till städerna af bräder, som blifvit till
verkade med yxa, och för att icke heller sågen 
må kunna missbrukas, upprestes uti samma för
fattning och ännu mera i 1851 års skogsordning 
en hel stapel af reglementariska bestämningar. 
Om någon ville anlägga en såg, borde vattenfallet 
noga synas och stocktillgången försigtigt mätas. 
Sedan en profsågning på det fulländade verket 
högtidligen försiggått, borde antalet dagar och 
nätter för dess begagnande fixeras samt länsman
nen årligen på utsatt timme försegla vattenkraften.

Sådana försigtighetsmått kunde väl icke an
nat än förminska skogens värde och afkyla ega- 
rens håg att vårda den, och då misshushållningen 
stod för honom öppen i så oräkneliga andra for
mer, hvilka i vida högre grad än sågverken bi
dragit till våra skogars förstöring, så kunde de 
vidlyftiga omgångerna icke blifva fruktbärande. 
När man omsider, såsom det engång lärer hafva 
händt, såg 150 sågbockar uppstälda vid ett såg
verk och 300 man dagen efter länsmannens ope
ration anstränga sina muskler för att spara natur
kraften samt åstadkomma mindre värdefulla plan
kor och bräder, blef sågindustrin, såsom kändt 
är, år 1861 befriad från de nämnda restriktio
nerna.

Efter denna tid har skogsbruket på privat 
jord icke varit underkastad några egentliga in
skränkningar. Ehuru svedjandet på mager grund 
varit förbjudet, hafva lägbuden derom likväl haft 
föga efterföljd, dels emedan lagen lemnar öppet
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rum för åtskilliga undantag och dels derföre att 
öfverträdelserna, der sådana egt rum, icke blifvit 
tillbörligen beifrade. Bygningabalken ålägger vis
serligen äfven skatteman att, förrän friska trän 
fällas, taga vindfällen, stubbar m. m., samt att i 
allmänhet umgås sparsamt med skogen, men detta 
stadgande har troligen aldrig varit verksamt, och 
såsom upphäfvet genom 1789 års grundlagar sak
nar det numera all betydelse. Det upprepas emel
lertid i 1851 års skogsordning uti sväfvande or
dalag, men förblir dock betydelselöst, helst något 
ansvar för öfverträdelse af budet icke finnes utsatt.

Denna sakernas ordning fick fortlefva oan
tastad i tio eller tolf års tid. Skogsförödelsen 
fortgick med slentrianens makt och ett Capital af 
obestämbara miljoner förslösades utan att med
föra någon annan synnerlig nytta än de smulor, 
som en då ännu i mindre omfång bedrifven och 
mindre väl sedd skogsspekulation kunde förskaffa 
åt landet. Det mesta förstördes genom vanvård 
samt en oförnuftig afverkning och förbrukning, 
hvilkas mångfaldiga verkningar icke kunna när
mare beskrifvas på detta ställe. Men en erinran 
bör tilläggas derom, att seklers vanor gjort för
ödelser af sistnämnda beskaffenhet mindre förnim
bara, och detta så mycket mera då de utöfvades lik
som i tysthet vid hvarje huslig härd, der ingen 
tullkammare förmådde mäta deras vidd.

Man kan på sagde förhållande tillämpa den 
gamla satsen: hvar intet öga finns, der intet 
hjerta gråter. Så förblef det emellertid icke. När 
verldsmarknaden efter den Amerikanska frihets-
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kampens och det Tysk-Franska krigets slut bör
jade draga till sig mera betydande qvantiteter af 
Finlands skogsprodukter, började talet om skogs- 
brist och förödelse åter att höras från många håll.

Det torde åtminstone numera kunna medgif- 
vas att man i flere stycken betraktade saken en
sidigt. Låt vara att exporten af skogsalster un
der någon tid varit större än den rätteligen bordt 
vara, men löseskillingen för densamma lärer emel
lertid hafva bibringat åt landet den varaktiga och 
dyrbara insigt, att det äfven här kan vara lönande 
och nödigt att vårda skogen och umgås sparsamt 
dermed. Låt ock vara att de hundrade tal mil
joner, som skogarne under ett fåtal af år inbrin
gat, delvis blifvit oförståndigt förskingrade, men 
obestridligt är att de äfven bidragit till landets 
förkofran.

Anser man att inkomsten varit tillfällig, kan 
det ännu ytterligare anmärkas att en stor och 
efemär vinning, som ej kan fortbestå, är mera 
skadlig än gagnelig. Ett sådant förhållande må 
tänkas, men det blifver aldrig verkligt, om sko
garne underkastas en bättre vård och hushåll
ning, om man afskuddar sig den hopplösa och 
förlamande tanken, som ständigt upprepas derom 
att skogarne inom ett eller par årtionden skola 
vara försvunna från Finlands jord. Vi bebo ett 
af Europas bästa skogbärande länder, der bland 
annat skogens naturliga återvext är så intensiv, 
att den på icke alltför få ställen tillochmed be
traktas såsom ett plågoris för odlaren af åker 
och äng. Vårt land omgifves af haf och dess
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inre är genomskuret af förträffliga kommunika
tioner för utförseln af skogens produkter, hvilka 
också äro en bland verldsmarknadens kurantaste 
artiklar och säkert skola i framtiden blifva det 
än mera.

Om man förutsätter en omvårdnad, hvilken i 
plus eller i positiv kalkyl kunde mäta hälften af 
det tal, som van vården och misshushållningen re
presenterar negativt eller i minus, förmådde lan
det säkert utan att minska sitt skogskapital be
tydligt föröka och helt säkert fördubbla sin när
varande skogsexport. Talet för dess mångfaldi
gande genom en mera intensiv kultur vågar man 
under närvarande förhållanden icke uttrycka ge
nom någon bestämd siffra. Besinnas derjemte att 
den allaredan uppgått till ett värde af 30—40 
miljoner mark, så blir det icke svårt att inse, 
huru obetydliga våra öfriga produktionsgrenar 
skulle befinnas i jembredd med den nämnda. Man 
har med rätta fröjdat sig öfver den hastigt upp
arbetade smörproduktionen, som fyllt landets be- 
hof af varan och derutöfver inbringat åtta, nio 
eller tio miljoner mark årligen, men ifall man 
fäster sig dervid, att den betydligaste exporten ut
gått från de trakter, der svedjebruket råder och 
der således enorma med ungskog bevexta flackor 
förbrännas för smörets skull, kan man utan tve
kan påstå att en ordnad skogskultur på dessa 
ställen vore mångfaldigt mera vinstgifvande.

Yi hafva från barndomen lefvat in uti vissa 
förhållanden, och kunna derföre icke rätt öfver- 
skåda och bedömma dem, men ifall man såsom
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fremling beträder våra skogar, så kan man lätt 
komma att hysa tankar, sådana som Öfverforst- 
rådet Berg, då han efter att hafva genomrest lan
det år 1858 yttrade:

„De vanskötta, förödda och afbrända sko- 
garne i Finland hafva på mig utöfvat ett öfver 
allt begrepp sorgligt och nedslående intryck. Jag 
har icke beträdt de finska skogarne med stora 
förhoppningar, men jag trodde dock icke att jag 
der skulle finna så stora förödelser. Endast det 
största oförstånd kan betrakta dem med likgiltig
het. Finnen lefver uti och af skogen, och —  
liksom qvinnan i fabeln —  slagtar han af oför
stånd och vinningslystnad den höna, som värper 
guldägg åt honom“.

Man bör emellertid i ett afseende göra rätt
visa åt det förutnämnda och nyss återväckta talet 
om skogsbrist och skogssköfling. Om det också 
icke träffat den rätta grunden i saken, så har det 
i alla fall bidragit till att ruska på de vanor och 
fördomar, hvilka föranledt ett fattigt folk att oför
svarligen misshushålla med en af sina rikaste in
komstkällor.

För att befrämja en bättre skogsvård, såvidt 
detta genom lag och laga stadgar kunde ske, ned- 
sattes af regeringen den 16 Oktober 1873 en ko- 
mité, som egde föreslå åtgärder, hvilka kunde fin
nas nödiga i anledning af den betydliga afverk- 
ning för export af klenare skogsprodukter, som 
under nästföregående tider egt rum och för fram
tiden syntes antaga allt större utsträckning.
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Stödjande sig på omständliga uppgifter, som 

blifvit för ändamålet infordrade från alla delar af 
landet, har komitén såsom slutresultat af sin un
dersökning ansett sig kunna bestyrka att skogs- 
förödelsen i landet är allmän. I detta afseende 
förekommer likväl den märkeliga, ehuru lätt för
klarliga olikhet att, ifall man undantager Uleå- 
borgs län, der de flesta skogar tillhöra Kronan, 
i allmänhet de mest befolkade och odlade samt 
vid kusten belägna landsorterna såsom Nylands 
län, Åbo- och Björneborgs län jemte Åland, Ta- 
vastehus län samt delar af Wasa län, relativt 
hafva de bäst vårdade och ymnigaste skogarne. 
Man inser lätt att en mera framskriden odling, 
större folktäthet och ett högre värde på skogs
produkter skall framkalla en bättre skogsskötsel, 
isynnerhet på sådana orter, som innesluta abso
luta skogsmarker, gynnade af naturen genom en 
snar och lätt återvext.

Till förödelsen hafva enligt komiténs åsigt 
bidragit i främsta rummet ett slösaktigt förfarande 
vid skogarnes nytjande för husbehof i förening 
med en oförståndig afverkning och skötsel, der- 
näst svedjebruk, skogseldar och tjärubränning, vi
dare export af omoget virke samt i sista rummet 
åverkningar.

Bland de åtgärder, genom hvilka komitén an
sett förödelsen kunna i någon mån stäfjas, näm- 
nes främst statsskogarnes förökande förmedelst 
köp af skogsmarker på lägliga ställen, der stats- 
skogar härförinnan ej bildats, hvarigenom åtmin
stone en total brist i framtiden af skogsalster
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kunde förebyggas. Yidare förordas en genom un
dervisning mera utbredd insigt i skogsskötseln 
samt ett strängare vidmakthållande af de restrik
tiva bestämningar, genom hvilka nu gällande lag 
velat motverka skogsmisshushållning, och hvartill 
några ytterligare åtgärder af enahanda art blifvit 
förslagsvis fogade, såvidt de genom administrativ 
lagstiftning finge tillvägabringas. Då emellertid 
åtskilliga andra utvägar kunde för ändamålet an
litas, hvilkas påbjudande berodde af Regent och 
Ständers samverkan, har komitén för frågans full
ständiga lösning föreslagit att ett omfattande för
slag till ny skogslag må blifva upprättadt och lan
dets Ständer förelagdt.

Derefter har landets Styrelse den 1 Mars 
1876 uppdragit åt en annan komité att utarbeta 
nämnda förslag, och sedan komitén tvänne gånger 
trädt tillsammans och diskuterat det förelagda äm
net, har den med hänsigt till frågans vigt och 
svåra beskaffenhet sluteligen ansett att densamma 
först borde fullständigt förberedas genom någon 
af dess medlemmar, som egde, att preliminärt 
sammanfatta förslaget, och förelägga detsamma 
komitén. Detta värf har uppdragits åt författaren 
häraf, som äfven derefter erhållit tillfälle att på 
utrikes ort taga kännedom om åtskilliga förhål
landen, som positivt eller negativt kunde bereda 
en fastare grund för ämnets behandling.

Den skrift, som nu utgår till allmänheten bör 
uppfattas såsom det första aktstycket, hörande till 
förberedelsen. De tidigare nordiska lagarne dik
terades omedelbart af folket, och deraf berodde
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deras utomordentliga styrka och fullständiga til
lämpning. Det fanns uti hvarje huslig härd ett 
troget stöd för lagens efterlefnad. Om vår tids 
mera komplicerade rättsväsende icke mera kan 
tillåta ett sådant behandlingssätt, så saknas likväl 
icke utvägar, som kunna leda till samma mål, och 
dessa böra isynnerhet anlitas, då det gäller att 
forma en lag, hvilken så djupt ingriper uti det 
dagliga lifvets förhållanden, hvilken icke tål äf- 
ventyret att idkeligen omskapas och som ännu 
dertill, utan att uppbäras af den allmänna me
ningen, icke kan blifva annat än en död bokstaf.

Om frågan med tillhjelp af nutidens publi
cistiska medel i tid kommer under allmän oin- 
pröfning, måste saken vinna derpå. All ensidig
het, som plägar förekomma uti en inskränkt krets 
af komitéledamöter och andra lagberedande orga
ner, kan undvikas, och möjligt är äfven att en 
eller annan ensidig åsigt hos det stora flertalet 
kan genom förebragta skäl så förändras, att ett 
annars motbjudande och derföre kraftlöst lagbud 
vinner erkännande och efterföljd.

Skogarnes betydelse i särskilta afseenden.
Då man vill befrämja en god sak, händer 

det ofta att man till dess förmån hopar skäl på 
skäl, som icke kunna i alla stycken anses håll
bara. Ett sådant förfarande har tillochmed en 
menlig inverkan på saken, ty om det ena skä
let befinnes mindre giltigt, så förlorar vanligen äf
ven det andra någon del af sin öfvertygande kraft.
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Vi kunna här förbigå den mindre ifrigt dryf

tade frågan om skogarnes inflytande på luftens 
sammansättning och förmåga att hålla deri in
gående gaser i jemnvigt. Det finnes andra sidor 
af saken, på hvilka man lagt en större vigt och 
hvilka derföre hellre böra taga vår uppmärksam
het i anspråk. Dit hör det ofta upprepade på
ståendet att skogarne hafva en särskild och stor 
betydelse derigenom, att de befordra en jemnare 
temperatur. I detta afseende är det sannt att 
dessa, liksom molnen, hindra värmen att utstråla 
från jorden, men de hindra tillika, hvilket ofta 
kan vara skadligare, solvärmen att intränga deri. 
Uti skogen, om den ej lider af vatten, är natten, 
ja tillochmed vintern, efter all sannolikhet mil
dare än pä det öppna fältet, men deremot måste 
dagen och sommaren vara kyligare.

Oaktadt den omständigheten att medeltem
peraturen i alla fall är lägre i skogen än på fäl
tet, kan den jemnare värmen visserligen vara an
genämare för menniskokroppen, men den behagar 
icke kulturvexterna. Är skogen mindre väl torr
lagd, såsom den vanligen är och ekonomiskt be- 
traktadt måste vara, så försvårar den all sädes
odling uti ännu högre grad. Här i norden hafva 
vi en låg medeltemperatur, men odlingen är 
likväl ganska möjlig till följd deraf, att den strän
gare vinterkölden betingar en starkare sommar
värme. Om undantag deri eger rum, så sker det 
på kulturens bekostnad. Många bevis kunde an
föras till stöd derför, men vi inskränka oss till 
ett enda. En följd af golfströmmens inverkan
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och den norska vestkustens insulariska klimat är 
att trakterna kring Bergen under vintern hafva 
samma medeltemperatur som Ofen. Skillnaden 
dem emellan är dock mycket stor, ty i Ofen kul
tiveras ett ypperligt vin, men uti Bergen är till- 
ochmed sädesodlingen alltför vansklig och nästan 
omöjlig. Orsaken härtill är att samma faktorer, 
som förmildra Bergens vintrar, göra dess somrar 
kulna och våta, mera än fallet är uti de inre de- 
larne af Norrige, der vintrarne äro ojemförligt 
mycket strängare och somrarne varmare.

Denna sistnämnda förmån åtnjuter Finland i 
än högre grad till följd af sitt något mera kon
tinentala läge i förening med dess långa sommar
ljus, men hvarje jordbrukare vet att sommarvär
men dock är otillräcklig, om icke odlingsfälten 
ligga öppna för solen.

Erfarenheten i hithörande stycken är för öf- 
rigt icke någon nyhet, ty redan Tacitus hade in- 
hemtat att man uti det af skogar och träsk upp- 
fylda Tyskland vid Rhenfloden icke förmådde upp
draga fruktträd, och Plinius vet förtälja att höst- 
sädet vanligen förstördes genom frost vid samma 
flod. Kändt är också att skogarne icke bidraga 
till att aflägsna frostskador i Finland, och orsa
ken dertill har långt för detta blifvit vetenskap
ligen förklarad af framlidne Professoren Hällström.

Såsom en synnerligen vigtig omständighet har 
det vidare påståts, att atmosferen uti ett land, 
som blifvit utblottadt på skogar, förlorar den 
fugtighet, som är behöflig för att hvarje lefvande 
organisk varelse må kunna trifvas. Detta på-
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stående, som synes ega mångestädes full giltig
het, torde emellertid för särskilda orsaker ej få 
anses lika betydande i vårt land som på flere an
dra ställen.

Otvifvelaktigt är att Italiens sol skulle till 
förmån för landets klimat vara betydligt mindre 
brännande, om icke skogsvegetationen derstädes 
vore så förstörd, som den i sjelfva verket är. 
Apenninerna äro till största delen icke allenast 
kalhugna utan äfven genom stormarna beröfvade 
nödig mylla, som kunde tjena till rotfäste åt trä
den. Grunden är sålunda icke allenast utblottad 
på näring för vexterna, utan den saknar äfven, 
såsom direkte utsatt för hettan af nästan verti
kala solstrålar, all den ovilkorligen nödvändiga 
fuktighet, hvarförutan trädplantorne ej kunna upp
spira.

Om man färdas genom de centrala delarne 
af Europas kontinent, möter man ofta torra sand
fält, från hvilka skogen blifvit borthuggen och 

divarest ingen tillstymmelse till återvext kan för
märkas; man träffar fält, hvilka under inflytelsen 
af det kontinentala klimatets torka svårligen kunna 
undgå att förvandlas till en slags öknar. Det är 
också bekant huru stort hinder torkan är för säkra 
och goda skörder uti det på skogar fattiga södra 
Ryssland och tillochmed uti det annars så bör
diga Samara. För att afhjelpa denna olägenhet 
har regeringen efter noggranna undersökningar 
derstädes gjort försök med trädplanteringar, men 
funnit företaget både öfverdrifvet dyrt och för 
litet framgångsrikt. Man har blifvit nödsakad att
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bygga sitt hopp på den erfarenhet, hvilken Men- 
noniterna såsom kolonister derstädes gjort, be
stående deri att torkan på deras mera rationelt 
skötta fält dock icke medför svåra missvexter.

Ju mera Alperna blifva skoglösa, desto våld
sammare och förderfligare blifva öfversvämnin- 
garna vid de floder, hvilkas källor finnas der. 
Sådant beror af den omständigheten att snösmält
ningen på bergen sker alltför hastigt för saknaden 
af beskuggande träd, men skadorna bero mindre 
deraf än af det förhållande att vårfloden på Al
perna, som för deras höjd hafva ett arktiskt kli
mat, inträffar först den tid af året, då vegetatio
nen vid floderna redan är långt framskriden.

Erinras kan vidare att Norriges vestkust, som 
numera är och redan länge varit nästan fullkom
ligen utblottad på skog, sannolikt måste för all
tid blifva ett värdelöst och onyttigt stycke af vår 
planet. Man har der gjort planteringsförsök, men 
dessa hafva aflupit fruktlöst, ty sedan yxan och 
getterna beröfvat bergsgrunden både träd och 
plantor, samt oceanens stormar, hvilka der hafva 
i medeltal en dubbel ända till trefaldig intensitet, 
bortfört den svaga jordskorpan, skulle det för na
turen kanske behöfvas ett årtusende för att ge
nom förmultnade nya mossor och alger småningom 
kunna på fjällen förbereda en ny skogsvegetation.

För Finland hafva nyssanförda förhållanden 
delvis ingen och delvis ringa betydenhet. Vår 
sol är icke öfverdrifvet brännande. Om man un
dantager några Lappska fjäll, resa sig landets 
höjder icke mer än några hundra fot öfver haf-
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vet. Emot Atlantens stormar skyddas det ganska 
mycket af hela den Skandinaviska halfön, men 
vindarne derifrån äro dock tillräckliga för att 
meddela det all önskelig fugtighet i atmosferen. 
Skogarnes förstörda skick tyckes icke heller hafva 
minskat nederbörden, hvilken fortfarande mera än 
torkan här bevisat sig vara upphof till nöd och 
svält. Deras återvext äfventyras visserligen mer 
eller mindre på åtskilliga torrare moar och ber
giga platser vid kusterne, men i allmänhet kan 
det påyrkas att Finland undantagsvis åtminstone 
i detta afseende är lyckligare lottadt än flertalet 
andra länder i Europa.

Till de skräckbilder, genom hvilka man stun
dom velat frammana en bättre skogsskötsel, höra 
äfven farhågorne för skogsbrist och den ringa ut- 
sigten att kunna i framtiden värna oss emot våra 
vintrars köld. Om ett sådant sätt att betrakta 
förhållandet skulle förmå att förbättra saken, 
kunde det visserligen vara i viss mening klokt 
att icke betaga bilden dess skrämmande inflytande, 
men det är emellertid så mycket mera skäl att 
betrakta frågan från den rätta ståndpunkten, då 
erfarenheten så litet bekräftat nämnda, i det dag
liga talet ständigt åberopade inflytande.

Försynen har varit nog mild att placera sitt 
skogröfvande finska folk der det oaktadt sin fient
lighet mot skogarne och den stränga kölden kan 
lefva utan att frysa ihjäl. Den ihärdighet, hvar
med träden reproduceras på våra vidsträckta ab
soluta skogsmarker, kräfver ofantliga ansträng
ningar innan de helt och hållet kunna tillintet-
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göras. Och skulle detta likväl inträffa, så hafva 
vi ännu i behåll en omätlig massa af torf och 
väldiga qvantiteter af sekelgamla stubbar och röt
ter, gömda bl. a. uti våra kärr i ett eller flere 
lager. Medan vi förbruka dem, borde nöden, som 
är en god läro- och tuktomästare, tillåta skogarne 
en mera befredad återvext, tills de åter må kunna 
försträcka oss sina värmande produkter.

Sluteligen återstår det att orda om ett för
hållande, som utan tvifvel har en större betydelse 
än någon af de ofvanföre berörda. Här mera än 
der gäller det finska folkets vara och icke vara, 
åtminstone såsom en civiliserad nation. Sedan 
man länge hyllat de tröstlösa teorierna om ett 
bellum omniuin inter omnes, har man omsider 
upptäckt en vackrare sida af den sociala verlds- 
ordningen. Uti hvarje land eller åtminstone i 
länder, egnade till boplatser för kulturfolken, fin
nes någon produktionsgren som der kan bedrif- 
vas med relativt större framgång och mindre mö
dor. Deri ligger den makt, som sammanknyter 
hela den civiliserade mensklighetens intressen, som 
förmår folken att närma sig till hvarandra för 
både materiela och andliga ändamål, som bespa
rar tunga mödor för alla, en makt hvilken, kor- 
teligen sagdt, flyttar dem ifrån ett isoleradt och 
mörkt läge inpå en mera öppen och belyst plats 
inom nationernas krets.

Vi fråga då: hvilken industrigren är Finlands 
specialitet? Hvilken produktion är hos oss före
trädesvis så gynnad, att vi deri ega nog styrka 
att på verldsmarknaden konkurrera med andra
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nationer? Hvilka äro de produkter, hvarmed vi 
förmå betala de artiklar, som vi erhålla från dem 
och våra civiliserade vanor icke vilja eller kunna 
umbära? Finnes det några sådana, uti hvilka vi 
kunna erbjuda åt utländningen en för honom otill
gänglig eller dyrare naturgåfva, för att i tur 
blifva godtgjorda för densamma genom andra i 
hans belägenhet lättare frambragta produkter, el
ler skola vi med idel arbete tillösa oss äfven det, 
som han icke behöft kosta någon möda uppå?

Rådfrågar man inventeringslängden uti vårt 
nationela skafferi, så möta vi först modernäringen 
jordbruket, hvars särskilda artiklar troligen ej 
skola i stora qvantiteter hamna utrikes, då vi 
härintills varit ständigt nödsakade att importera 
deraf emot betalning i andra varor. Otillräckliga 
för egen förbrukning äro likaledes Ivalos guld 
och myrmalmerna i våra sjöar. Någon mera be
tydande rol kan icke heller tillkomma våra fa
briker och fabriksrudimaterier. Det återstår så
ledes skogarne och sjöfarten eller, med hänsigt 
till den senares icke ringa beroende af de förra, 
förnämligast skogarne.

Beträffande deras vidd behöfva vi här endast 
anteckna några siffror, hvilka uppstått såsom re
sultat af härförinnan nedsatta kommissioners be
räkningar. Landets hela areal beräknas i rundt 
tal till 71 miljoner tunland, hvaraf 4 miljoner 
kunna anses vara odlade egor och 6 miljoner upp
tagas af sjöar och vattendrag. Deri ingå vidare 
12 miljoner tunland impedimenter, men då erfa
renheten visat att till denna klass ofta blifvit hän-
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förde icke allenast sådana marker, hvilka inga
lunda få såsom impedimenter betraktas utan äf- 
ven egor och isynnerhet kärr af bördigaste slag, 
har man trott sig träffa det rätta måttet, om man 
såsom verkliga impedimenter beräknar endast hälf
ten af den uppgifna arealen. Afdrager man ifrån 
det hela nämnda poster jemte nio miljoner tun- 
land orefvade egor i den nordligaste delen af lan
det, der skogsvegetationen är af ringa eller in
gen betydenhet, komma landets användbara skogs
marker att belöpa sig till 46 miljoner tunland eller 
64 procent af hela det finska området, och en 
öfvervägande del deraf är absolut skogsjord.

För jemförelse bör antecknas att Sverige, i 
öfverensstämmelse med en beräkning af år 1870, 
innehåller 82 miljoner tunland nyttig mark, hvaraf 
35 miljoner eller 42 procent blifvit hänförda till 
skogbärande mark, Vk miljon tunland renbete
fjäll deri ej inbegripna.

Hvad de Norska skogarne angår, så är o alla 
beräkningar derom ytterst osäkra, hvilket måste 
så mycket mera vara fallet, då landet icke har 
någon officiel myndighet för det egentliga landt- 
mäteriet, utan endast ett »geografiskt uppmaalings- 
kontora. Uti »statistisk aarbog” beräknar Pro
fessor Broch landets skogsareal till 520 norska 
qv.mil, motsvarande 13,445,000 finska tunland 
( =  29% af Finlands skogsareal), med det förkla
rande tillägg att stora sträckor af denna areal 
äro myror och berg med ytterst klen skogsvext. 
Efter en annan kalkyl hafva Norriges skogar an
setts utgöra 964 qv.mil eller 24,925,000 finska
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tunland. Genom några positiva siffror kan man 
lätt öfvertyga sig att åtminstone sistnämnda upp
gift är i hög grad öfverdrifven.

Norriges hela areal är 2,481,6 norska, mot
svarande 5,749 geografiska qv.mil, och endast 7/io 
deraf eller nogare bestämdt 1,715 norska qv.mil 
har förmånen att icke höja sig mer än 2,000 fot 
öfver hafvet, d. ä. gränsen för södra Norriges 
sädesproduktion och maji kan säga tillochmed för 
en nyttig skogsvegetation, ty de fjällskogar, som 
finnas ofvanom denna gräns ända till 3,000 fot 
öfver hafvet, der all skogsvegetation i det när
maste upphör, måste betraktas såsom betydelse
lösa. Upplysande i saken är äfven att flertalet 
af de norska statsskogarne, hvilka anses mot
svara en nionde del af landets hela skogsareal, 
enligt uppgift af en norsk forstman, som egt att 
närmare undersöka deras tillstånd, för särskilda 
orsaker, hvarom senare skall ordas, äro så för
störda, att han icke ens kunnat tillstyrka någon 
åtgärd för återvexten i dem, utan föredragit att 
förorda bildningen af nya statsskogar genom inköp 
af privata områden. Lägger man dertill att hela 
vestkusten från Man dal till Tronhjem och än 
längre uppgifves vara och redan länge hafva va
rit så utblottad på skog, att hafsstormarne och 
den blottade fjällgrunden der numera icke ens 
anses tillåta några verksamma åtgärder för dess 
återvext, så finner man att den nyttiga skogsarea
len måste vara ganska inskränkt. Den anträffas 
företrädes i nejderna kring Glommens och Mjö- 
sens samt Drammens och Ramsfjords vattendrag.
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De dyrbaraste och uthålligaste skogarne vexa i 
allmänhet på de icke mycket vidsträckta Jierna” 
eller nedersta fjällbranterna, der ett för skogsve
getationen mycket gynsamt lager af grusjord bii
det sig.

Om man uppmärksammar nu anförda siffror 
och tillika tager i betraktande fördelarne uti de 
finska skogarne af ringa höjd öfver hafvet, från
varon af vidsträckta berg och fjäll samt en god 
återvext, så finner man hvilken omätliga skillnad 
uti naturliga ressurser förefinnes emellan Norrige 
och Finland. Likväl hände det att Finland exem
pelvis år 1875 icke förmådde exportera trävaror 
för mer än 35 miljoner mark och detta icke utan 
fruktan för skogarnes tillintetgörande, medan Norr- 
männerna samtidigt förtjenat på varans export 40 
miljoner mark utan att, såsom de hålla för, be
fara någon minskning deri. Denna öfvervigt be
tingas visserligen delvis af Englands närhet, dit 
Norrige kan för året göra tio och Finland der- 
emot högst tre resor. Af denna omständighet be
ror att Norrmännen hafva till godo en kortare 
omloppstid för skogarnes återvext, emedan kle
nare virke af fem till åtta tums genomskärning 
lärer af dem kunna med stor fördel afyttras. 
Yigtiga faktorer i detta afseende äro emellertid 
äfven en omsorgsfullare vård af deras återstående 
skogar och en synnerlig sparsamhet vid egen för
brukning af desamma. Så värmer man uti Nor
rige allmänneligen bostäderna med torf, stubbar 
och rötter eller stenkol, hvilken hemtas från Eng-



land såsom ballast, emedan trädstämmarne anses 
alltför dyrbara för detta ändamål.

Emellertid lemnar Norriges skogshushållning 
ännu mycket öfrigt att önska, och detta gäller 
således i än högre grad vårt sätt att umgås med 
skogarne. Frågans lösning beror af den betänk
liga omständighet, att skogsvårdarens förtänksam
het måste vara långt utsträckt i tiden, och att 
en sådan dygd eller egenskap just icke hörer till 
de mest framstående i den menskliga naturen. 
Yildarne i Söderhafvet sörja icke ens för morgon
dagen. Yår högre bildning och vårt nordiska 
klimat hafva utan tvifvel höjt oss öfver denna 
nivå, men synnerligen långt är steget dock icke 
uttaget. Vår förtänksamhet sträcker sig vanligen 
från år till år eller från skörd till skörd, men 
äfven denna tid är gemenligen beräknad ytterst 
knapp, hvarom man lätt kan öfvertyga sig, då 
man om våren ser en mager boskap beta emel
lan snödrifvorne eller om hösten finner rågåkrar 
alltför länge väntande på utsäde från den nya 
skörden.

Ett folk, hvilket så ofta smickrat sig med 
äran att vara en af kulturens bästa förposter vid 
polen, borde emellertid kunna göra ett bättre 
bruk af den förnämsta naturliga ressursen i nor
den. Yår tids industri har genom stora kapitaler 
och ett ansträngt tankearbete lyckats förflytta det 
tunga mekaniska arbetet på naturens skuldror 
och lemnat qvar i menniskans hand föga mer än 
den förståndiga ledningen. Här behåller man för 
sina muskler det mekaniska arbetet på åkern i

22
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dess rydaste form, och försummar deremot att 
såsom herre förståndigt leda den naturliga ma
skinkraft, som gratis vill arbeta uti våra skogar.

Hindren för en bättre hushållning i de 
finska skogarne.

Hopplösheten får emellertid icke vara en nor
disk egenskap, och derföre kan det vara nödigt 
att noga undersöka de hinder, som här kunna stå 
i vägen för en bättre skogsvård. Läkarens för
nämsta uppgift är att utforska grunden till hvarje 
sjukdom, och när han funnit den, har han lättare 
att häfva det onda. Så förhåller det sig äfven 
med flere sociala brister och lidanden.

Hindren kunna vara antingen naturliga eller 
konstgjorda. Skadorne af de förra, men icke af 
de senare förmår naturen sjelf bota.

Om behofvet af en vara kan fyllas från ett 
öfverflödigt förråd, så är det naturligt att någon 
hushållning dermed icke sker, isynnerhet om för
rådets reproduktion icke erfordrar några mensk- 
liga mödor. Det har icke kunnat falla någon in 
att hejda en droppe af det vatten, som flyter ge
nom Imatra, för att sålunda spara på den skum
mande floden, men deremot finner man att det 
rika och annars nog frikostiga Frankrike iaktta
ger en sådan sparsamhet med vattenkraften uti 
Versailles fontäner, att man icke får mer än en 
enda dag af året se dem samteligen spela och 
utveckla all sin herrlighet.
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Sedan öfverftödet engång grundlagt en för

låtlig misshushållning, kan den fortbestå äfven så
som oförlåtlig, till följd af en viss seghet uti de 
menskliga vanorne, en slags vis. inertiae, analog 
med den uti naturen. Det är en klagan, som man 
ofta hör den finska bonden upprepa, att skogen 
aflägsnar sig (mettä pakenee). Han hemtar sitt 
vedförråd, sitt timmer m. m. på ett afstånd, som 
ständigt förlänges ända till miltal och underka
star sig detta såsom en naturnödvändighet, men 
upphör derföre icke i synnerlig grad att tillfreds
ställa sina slösaktiga vanor, sådana de grundlädes 
då han var nödsakad att rödja urskogen ifrån den 
plats, hvarest han uppfört sin första stuga. Ett 
sådant kroniskt lidande måste häfvas genom an
deliga medel, riktade emot okunnigheten och för- 
domarne, genom meddelad bättre insigt i skogs- 
skötseln och en riktig kännedom af naturens större 
förmåga att tillfredsställa hans behof, då den för
ståndigt anlitas.

En annan hufvudsaklig orsak till skogsför- 
Ödelsen är, såsom detta jemväl erkännes, ehuru 
mera i teorin är i praktiken, ett ringa och nedtryckt 
försäljningsvärde på skogsprodukter. Om skogs- 
egaren för dem icke erhåller högre betalning än 
att han jemnt och nätt har till godo en ringa 
dagslön för hygge och transport, så får man ej 
vänta af honom mycken omsorg för skogens be
varande. Man har ifrat emot en mer eller min
dre inskränkt export af skogsalster, och då har 
man i sjelfva verket velat hindra en bättre skogs
hushållning. Låt vara att denna export i begyn-
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nelsen bar prägeln af förstörelse; det finnes in
gen ny omgestaltning af menskliga förhållanden, 
som icke i något afseende först framträder öfver- 
drifven eller har en svag sida, men det vissa är 
att ju friare man kan tillåta det ifrågavarande 
utbytet, desto säkrare betryggar man skogarnes 
framtida bestånd. Om man bland annat vill göra 
gällande den satsen, att endast virke i dess mog- 
naste och dyrbaraste form får utföras, emedan* 
skogsegaren, ej mindre än landet deraf drager 
den största fördel, så förnekar man förvisso de 
första grunderna för en ordnad skogshushållning. 
En välskött skog levererar nyttiga och värdefulla 
saker ända från metspöet till bjelken och maste
trädet, hvilka hvarochen i sin tid måste derifrån 
aflägsnas och realiseras. Om lagen undertrycker 
användningen af det ena, så motarbetas det hela.

Om man, med tanken fästad på egna behof 
och förmågan att tillfredsställa dem, ifrar för att 
tillbakahålla prisstegring på artiklar, som hemma 
dagligen förbrukas, så kan det väl vara möjligt 
att man vinner ändamålet för någon tid, men förr 
eller senare måste man komma att umgälda denna 
fördel ganska drygt. Då Gustaf I, för att betjena 
städerna, derstädes ville genom taxor nedtrycka 
landtmannavarornes pris, undanbådo de sig efter 
någon erfarenhet i saken en sådan fördel, såsom 
blott förmögen att bringa dem till svält och för
sakelse.

Intressanta och upplysande i denna fråga äro 
några uppgifter, som kunna hemtas ur de berät-
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telser om näringarne, som de svenska Landshöf- 
dingarne afgifvit för åren 1866— 1870 och delvis 
äfven för följande fem år. Sveriges långsträckta 
läge i norr och söder jemte den omständigheten, 
att de skilda delarne af landet representera olika 
stadier af utveckling, betingar många skiljaktig
heter, förtjenta att här sammanställas. Det är 
först och främst anmärkningsvärdt att för den 
sydligaste delen, der man tidigast förespått 
skogarnes snara och ofelbara ödeläggelse, finnes 
vitsordad en god skogsskötsel och tillräckliga 
skogsprodukter. Om man färdas genom Malmö
hus län, upptäcker man mycket folk, boningar och 
odlade fält, men föga skog, och icke dess mindre 
har Landshöfdingen derstädes fördelaktigare än 
någon annan för sitt län bedömt skogarnes goda 
skötsel samt återvextens befrämjande, der sådant 
är nödigt, genom skogssådd och plantering. Uti länet 
finnes Sveriges obetydligaste, men relativt dyrba- 

* raste kronopark af blott 300 tunlands vidd. Hela 
skogsarealen belöper sig till 4,8 svenska qv.mil 
och utgör 11,7 procent af länets hela areal. För 
samteliga öfriga län göras mer eller mindre be
tydande förbehåll i detta afseende.

Tvänne omständigheter försvåra möjligheten 
att derom sammanfatta en trogen bild. Den ena 
består deri, att skiljaktigheter uti de individuela 
uppfattningarne kunnat inverka på enhvars fram
ställning, och den andra betingas deraf, att den 
ifrågavarande perioden sammanträffar med den 
tid, då skogsspekulationerna mer än tillförene 
kunde uppjaga föreställningarne om skogsbrist i
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framtiden. Sedan 1,550 tunl. flygsandfält blifvit 
med skog beklädda, qvarstå dock såsom följder 
af förflutna tiders vanvård 16,544 tunland ena
handa fält. Ehuru dessa uteslutande äro belägna 
i södra delen af landet, der skogarne längst blif
vit anlitade och deras areal är inskränkt från 10 
till 30 procent af länens areal, så klagas der lik
väl ingenstädes öfver någon egentlig skogsbrist, 
men väl framhålles det öfverallt mer eller min
dre, att skogarnes reproduktion jemte omsorgen 
för deras återvext icke motsvarar afverkningen. 
Den fördelaktiga afsättningen af skogprodukter 
tyckes isynnerhet hafva verkat förstörande uti de 
landsdelar, hvarest skogsbruket ännu icke under 
inflytande af bergshandteringen eller för andra 
orsaker iklädt sig naturen af en bestående näring, 
beräknad för fortfarande årlig inkomst.

Tidigare lärer man betraktat Dalelfven så
som en ungefärlig gräns emellan den bättre skogs
vården och skogssköflingen. Numera har denna 
gräns flyttat sig betydligt högre norrut. Om 
Grefleborgs län säges att eftertanken för skogarnes 
bevarande har medfört en minskning i den hejd- 
lösa afverkningen. Yid Ljusne- och Ångermans- 
elfvarne skall skogsskötseln hafva gjort stora fram
steg, och detta tillskrifves företrädesvis ett betyd
ligt antal sågar, som der blifvit anlagda och grun
dade icke på tillfällig inkomst, utan på en fort
farande och beståndande rörelse. Af dem finnas 
minst sex af större betydenhet, hvilkas kapital
värde uppskattas från 2 till 10 miljoner kronor. 
Exempelvis må nämnas att för ett af dem, som
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doek ej räknas till de största och byars årliga 
netto i bättre år uppskattas till 500,000 kronor, 
erhålles materialet till hälften från bolagets egna 
och till hälften från andras skogar, arrenderade 
på femtio år.

Från privat källa inhemtas att både skötseln 
och afverkningen i hvardera är fullständigt ra- 
tionel, såvidt det med ortens förhållanden kan 
vara förenligt, och detta synes bestyrkt genom 
den officiela berättelsen för Westerbottens län, 
hvaraf bl. a. inhemtas att sågverksbolagen under 
åren 1872— 1875 låtit verkställa skogssådd uti 
sådana stockfångstskogar, som för tidigare skogs
eldar saknade återvext. Derjemte anmärkes i 
samma berättelse om öfriga privata skogar, att 
mera försigtighet mot skogseld visserligen iakt- 
tages vid deras skötsel, men att penningar, som 
ofta förslösas, likväl bringa dem lätt under en 
förstörande sköfling.

Högst upp i norden, der spekulationen senast 
hamnat, uti Norrbottens län möter man deremot 
ett alldeles förändradt förhållande. Om det på 
flere ställen i Finland är fallet, att en jordegare, 
som varit van att betrakta sin skog såsom en 
värdelös sak, slumpar bort densamma for ett efter 
hans föreställning högt pris, som plötsligen er- 
bjudes honom, samt att han skyndar att fullbringa 
denna affär, innan efter hans uppfattning tulen för 
den lika lyckliga som oväntade och tillfälliga kon
junkturen förgår, så har detta kanske än oftare 
inträffat i Norrbottens län. Der finnas betydliga 
kronoparker, men kuststräckan består uteslutande
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af privat eller kronohemmans jord. Ehuru 
sålunda egande- eller besittningsrätten dertill är 
af lagen erkänd och finnes bestyrkt genom det 
officiella kartaverket, så äro likväl begreppen om 
skogsegendom derstädes ännu så outvecklade, att 
hvarje inhysing på en jordegares område åtnjuter 
faktiskt så betydande rättigheter, att han opåtaldt 
kan begagna lägenhetens skog icke allenast för 
eget husbehof utan äfven till försäljning. Ett så
dant förhållande utesluter naturligtvis möjligheten 
af all slags skogshushållning; det förklarar der- 
jemte, hvarföre skogssköflingen der kunde nå så 
stora dimensioner, då vinstgifvande konjunkturer 
plötsligen öppnade sig i länet för det sparrhygge, 
som sedermera gaf upphof åt den s. k. Norrbot
tens skogslagen.

Det anförda tjenar i sin mån till att bestyrka 
huru mycket skogsskötselns framgång beror deraf, 
att dess produkter hafva ett efter förhandenva- 
rande konjunkturer proportioneradt bytesvärde. 
Detta utöfvar inflytande på en hel serie af för
hållanden. Arbetet för skogarnes bevarande kan 
vara relativt obetydligt, men varans bytesvärde 
bör i alla fall uppväga detsamma.

Man kan lätt förena sig i forstmännens åsigt 
derom, att skogarne böra hållas rena från vind
fällen, qvistar, stubbar m. m., på det att en ny 
vegetation må kunna uppspira och vara fredad 
för skadliga insekters förstörande inverkan, men 
denna omsorg aflöper icke utan arbete.

Om läsaren, såsom detta händt författaren, 
under sina vandringar uti en till muhlbete begag-
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nad skog anträffat någon öfvergifven åkerflik, 
hvarest hägnaden träffat blifva qvarstående, så 
har han troligen på densamma upptäckt en bör
jande skogsvegetation, telning vid telning, medan 
marken deromkring endast bär glest spridda plan
tor och företrädesvis under skydd af här och 
der befintliga trädgrupper, hvarest plantorna icke 
uppätas men deremot förtvina. Han har sä
kerligen vidare erfarit, huruledes våra sveder och 
kalhugna skogsflackor tvertemot lagens bud betas 
under de första åren, då de nya gräslika plan
torna isynnerhet borde fredas. För att kunna 
hoppas en förändring i detta afseende, bör sko
gen åtminstone hafva så stort värde, att jordega- 
ren finner uträckning uti att uppoffra det torftiga 
muhlbetet och i stället upparbeta gräsrika och 
dyrbarare betesmarker.

Äfven på afverkningssättet utöfvar skogsvär
det något inflytande. Deraf kan det bero, om 
skogsegaren frångår sin gamla vana att fälla trä
den på öppnare ställen, der de äro lättare åtkom
liga, eller om han vill underkasta sig besväret 
att gallra ut dem från en tätt vexande och tvi
nande grupp. Samma förhållande är för honom 
ofta afgörande, då det gäller att till brännved 
fälla en gammal af röta angripen, men benig och för 
hygget derföre mindre fördelaktig stam, som hin
drar hvarje derunder uppspirande planta att blifva 
ett dugligt träd, eller om han skall angripa det 
första och bästa samt friskaste timmerämne i 
skogen.
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Om skogens värde icke uppmuntrar jordega- 

ren, kan man vidare icke vänta af honom, att 
han skall egna arbete och omsorg för att skydda 
den mot åverkningar och annat okynne, skogs
eldar och stormar eller tryck af i trädens kronor 
samlade snömassor; och sluteligen är det icke 
heller möjligt att på andra vilkor förmå honom 
att genom skogssådd eller plantering afhjelpa den 
förödelse, som hans egen eller föregående tiders 
vandalism tillfogat skogarne.

Ett samfäldt skogsbruk eller, såsom man äf- 
ven kunde benämna det, ett samfäldt skogsför- 
ödande är vidare en hufvudsaklig orsak till de
ras obestånd. En sådan ordning har emellertid 
ursprungligen varit den allmänna regeln hos hvarje 
folk under en viss tid af dess kulturutveckling. 
Man egde all jord samfäld, och när gemensamhe
ten i åker och äng småningom upplöstes i samma 
mån som delegarnes arbete togs för åkerbruket 
mera i anspråk, blefvo skogarne deremot på lätt 
insedda skäl ännu länge odelade. Uti de flesta 
Europeiska länder finnes ännu ett betydligt antal 
samskogar, och orsaken, hvarföre de blifvit såsom 
sådana bibehållna, tyckes bero delvis deraf, att 
den feodala och centraliserade statsmakten mera 
än odalrätten i norden höllo blocken tillsammans 
och derjemte fullständigare kunde hindra del- 
egarne att missbruka sin rätt. Den samfälda 
egendomen åtföljdes visserligen der af en annan 
olägenhet, som lyckligtvis icke förekommer i vårt 
land. Under tidernas lopp kommo de gemen
samma skogarne, likasom ofta äfven de enskilda,
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att underkastas servituter till förmån för en mängd 
grannar, men den nämnda centrala makten kunde 
äfven häri förmildra de svåraste följderna, och 
sluteligen blef det äfven i lag påbjudet att ser- 
vitutsrättigheterna skulle aflösas.

Olika voro i detta afseende utsigterna i nor
den, hvarest odalmannens alla rättigheter hade en 
mera absolut karaktär. Derföre var det väl be
tänkt, då man i medlet af förra århundradet be- 
gynte genomföra delningen af alla samfälda bya- 
skogar, ty om ock vigtiga anmärkningar kunna 
göras emot den individuela eganderätten till skog, 
så var det i alla fall bättre att skogsvården gjor
des beroende af enskilda egare, än att den för- 
blef underkastad flere delegares godtyckliga täf- 
lan att till sin fördel begagna de samfälda egorne.

Uti Norrige har en sådan förändring icke 
skett, och den gamla ordningen har i förening med 
ett på den absoluta jordegande rätten baseradt, 
omåttligt servitutssystem medfört ganska svåra 
påföljder. Flere århundraden tidigare än i Sve
rige blef det der redan i slutet af nionde århun
dradet lag eller regel, att all jord, som ännu icke 
blifvit enskild egendom, skulle betraktas såsom 
konungens och statens tillhörighet. Ehuru odal- 
rätten i allmänhet både är och varit vida mera 
utpräglad uti Norrige än i Sverige och Finland, 
visar detta förhållande likväl att en centralise
rad statsmakt der kunde i sagde afseende hafva 
tidigare erkända anspråk och rättigheter. Detta 
hade bordt medföra en bättre skogsvård, men un
der inflytelsen af flere särskilda omständigheter
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uppstod ett motsatt resultat. De enskilda jordega- 
rena hade ännu icke hunnit utbilda och befästa nå
gon eganderätt till skogsmarkerna, och då de så
lunda tillochmed för sitt husbehof saknade all 
skogstillgång, var det ganska naturligt att man 
inrymde åt dem på allmänningarne servitutsrät- 
tigheter i diverse former.

Sedan man på detta sätt fått en ganska kom
plicerad och besvärlig skogsordning, begynte sta
ten föryttra sina allmänningar åt servitutsinne- 
hafvarne, men då hände att dessa icke samteU- 
gen uppträdde såsom köpare, och följden bl ef 
en ny jordnatur, en slags by allmänningar, uti h vil
ka en mängd andra grannar bibehöllo sina ser- 
vitutsrättigheter. Ifall minst hälften af servituts- 
innehafvarne sålunda blefvo skogsegare, fick jor
den namn af bygcleallmänning, och i motsatt fall 
af privat allmänning. Till följd af en financicl 
kris var försäljningen isynnerhet stark under bör
jan af förra århundradet, tills den förbjöds år 
1726. Icke dess mindre fortsattes försäljningen 
tills den åter inhiberades år 1821, och sedan stor
tinget ytterligare år 1848 förklarat försäljningen 
tillåten, samt köprättigheten tyckes hafva blifvit 
missbrukad till skogssköfling, blef den sluteligen 
definitivt instäld år 1863, men man fann snart, 
såsom ofvanföre blifvit anmärkt, att det numera 
knappt är möjligt att göra en stor del af dessa 
allmänningar skogbärande.

Orsaken till deras förstöring ligger deri, att 
servitutsinnehafvarena i främsta rummet och, hvad 
bygde- och privat allmänningarne angår, dernäst
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hvarje delegare på abstrakt rättsgrund ansetts 
berättigade att utan vilkor och förbehåll efter 
eget godtfinnande begagna de respektiva skogarne 
till husbehof för ved, bark, näfver, strö och tim
mer, till bete, löf- och fodertägt m. m., alltefter 
som deras rättigheter ursprungligen blifvit be
stämda. Då en forststyrelse i landet först inrät
tades år 1857, vidtogs omsider genom en lag af 
den 12 Oktober den mindre verksamma åtgärden, 
att inseendet öfver allmänningarne uppdrogs åt 
särskilda kommunala bestyrelser, hvilka hvar för 
sig egde hos konungen föreslå till godkännande 
ordningsregler för skogarnes vård och inskränka 
nytjorätten för delegare eller servitutsinnehafvare, 
som icke ville deltaga i kostnaderna för deras 
förbättrande. Derjemte förekomma uti lagen af 
den 22 Juni 1863 bestämningar om servitntsrät- 
tigheternas aflösning, äfvensom om skogarnes be
gagnande efter formlig utsyning. Ehuru de ab
soluta rättigheterna der fått träda något tillbaka, 
så tyckas lagbuden likväl vara mera gynsamma 
för dem än för skogarnes framtida bestånd.

Det sagda ådagalägger att samegendom i skog 
uti Norrige icke burit önskvärda frukter, och förut 
är redan nämndt att föreskriften om skogarnes 
utskiftande i Sverige och Finland kan betraktas v 
såsom en välbetänkt handling. Dervid kan man 
dock icke undertrycka en tanke derom, att ifall en 
behjelplig status quo dessförutan hade kunnat bi
behållas intill våra dagar, man nu skulle hafva 
lättare att organisera skogsväsendet till fromma 
både för landet och dess jordegare.
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Man säger att den individuela friheten och 

enskilda jordegande rätten ej tillräckligt betryg
gar skogsintresset. Deri ligger sanning, men sat
sen får likväl icke öfverdrifvas. Norriges exem
pel, hvarom i annat sammanhang skall vidlyftigare 
ordas, visar också att landet nästan uteslutande 
har att tacka förtänksamheten hos de privata 
skogsegarene derföre att skogarne dock icke äro 
uttömda och att de, såsom man har skäl att för
moda, ju längre dess mer skola blifva omsorgs
fullt vårdade.

Det nyss anförda påståendet har derföre lik
väl icke förlorat mer än en del af sin giltighet. 
Tiden mellan sådd och skörd, mellan plantan och 
den mogna stammen är i skogen så lång, att den 
enskilda omsorgen der icke kan för det allmänna 
intresset vara lika betryggande som i andra gre
nar af mensklig företagsamhet. Äfven i det sist
nämnda landet, der jordbruket i allmänhet är klent 
och inskränkt ända derhän, att hela den odlade 
jorden icke omfattar mer än 3A procent af lan
dets hela areal, och der man anser att hvarje 
jordbrukare, som ej idkar sjöfart eller fiske, måste 
hafva en årlig och oförminskad inkomst från sko
gen för att kunna bestå och aflöna öfvermåttan 
dyra arbetare, äfven i detta land händer det att 
en välbevarad skog plötsligen nedgöres, då egaren 
skall betala utfäst köpeskilling eller annars åsam
kat sig skulder eller ock har att erlägga lösen 
till några samarfva.

För att motväga de menliga följderna af dy
lika eventualiter har man i alla bättre förvaltade
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för att förstärka dem har disponerats i Norrige 
ett årligt statsanslag af 12,000 och i Sverige för 
året 1875 reservationsvis 450,000 kronor, likasom 
man äfven i Finland vidtagit åtgärder för samma 
ändamål.

Det är dock icke möjligt för kostnadens skull 
och, med hänsigt till flere andra förhållanden, icke 
ens önskeligt, hvad särskilt angår Finland der 
skogsbruket bör vara en hufvudnäring, att staten 
här skulle besitta så vidsträckta skogar, att man 
genom dem kunde förverkliga det ändamål som 
bör eftersträfvas. Något slags mellanting emellan 
statsskog och privat skog skulle utan tvifvel bi
draga till att lifva näringen samt att förhöja dess 
betydelse och verkningar. Ett sådant förekommer 
alldeles icke i Finland, men saknas deremöt ej 
heltochhållet i grannriket Sverige, hvarest Härads- 
allmänningarne bilda en slags kommunalskogar 
och de s. k. Stockfångstskogarne en art af bolags- 
allmänningar.

Hvad de förra beträffar, så tillkommo de un
der tillämpningen af en fornnordisk rättsordning, 
hvaraf Finland icke varit delaktig. Deras jord
natur har sedermera länge varit tvetydigt behand
lad, men numera gäller det såsom lag att de till
höra kommunerna, åt hvilka staten, för en bättre 
skogsvård och likasom för att vedergälla tidigare 
öfvergrepp,nu förunnar en sådan öfverloppsgerning, 
att vården uti flere af dem bekostas af kronan 
och inkomsterna tillfalla respektiva kommuner. 
Deras vidd är sammanräknadt 1,794,279 qv.ref,

36
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motsvarande 320,407 tunland, hvaraf 1,092,086 
ref förvaltas af skogsstaten och 702,192 ref af 
kommunerna under samma styrelses inseende.

Stockfångstskogarne deremot leda sitt upp- 
hof från sträfvandet att nyttiggöra Norrlands vid
sträckta skogar. Under förra århundradet hade 
redan privilegier blifvit meddelade särskilda såg
verk med rättighet att emot viss stubböresafgift 
ifrån kronans skogar erhålla ett flxeradt belopp 
sågstock. Detta förfaringssätt inställdes år 1826, 
och sedan idén om en mera ordnad skogshushåll
ning gjort sig gällande, hafva de redan gifna ser- 
vitutsrättigheterna på många ställen blifvit sålunda 
aflösta, att sågverken fått sig tillerkända vissa 
skogssträckor, hvarifrån de bestämda årliga qvan- 
titeterna kunde afverkas under förutsättning af 
god skötsel, och hvilka sågarne egde sjelfva för
valta under publikt inseende. De i anledning 
deraf utbrutna stockfångstskogarne belöpte sig år 
1875 till 2,918,467 qv.ref eller 521,155 tunland. 
Till den ifrågavarande kategorin kunna vidare 
hänföres de för bergverkens räkning disponerade 
skogarne, 310,033 qv.ref eller 55,363 tunland. 
Inberäknadt häradsallmänningarne samt stock
fångst- och bergverksskogarne, äfvensom samte- 
liga kronolägenheters skogar omfattar Sveriges 
publika skogar 13,5 procent af landets hela skogs
areal.

Ehuru det under förflutna tider, då skogarne 
egde föga värde, då deras rationela behandling 
var okänd och då någon ordnad association för 
deras förvaltning knappt kunde komma i fråga,
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icke var skäl att bibehålla och än mindre att 
bilda några skogssamfälligheter, så följer deraf 
icke att samma förhållande äfven nu bör ega rum. 
I större block kan skogen bättre försvaras, skö
tas och tillgodogöras, och dertill kommer ännu 
att individernas möjliga sköflingslust icke så lätt 
kan göra sig gällande uti en skog, som tillhör en 
association, äfvensom att enskilda affärsförhållan
den mindre inverka på dess vård och förvaltning. 
Mera än af individen kan man af en association 
vänta förtänksamhet, utsträckt så långt att sko
gens bestånd derigenom icke äfventyras, och slu- 
teligen är det äfven mera möjligt och rationelt 
att underkasta en association större publik kon
troll än den, som kan i fråga sättas beträffande 
enskilda egare.

Lagstiftaren måste hellre betraktas såsom en 
slags medlare, hvilken förskaffar åt de enskilda 
samhällsmedlemmarne deras tillbörliga rätt, än 
såsom en förmyndare öfver dem. Ett sådant för- 
mynderskap, under förflutna tider ofta tillämpadt, 
har visat sig ofruktbart och icke sällan förderf- 
ligt. Annat är förhållandet med associationen. 
Dess görande och låtande kan icke heltochhållet 
få bero af pluralitens uttalade mening, utan la
gen måste tillse att minoritetens rättigheter icke 
förtrampas. Dessa och flere andra omständighe
ter förklara, hvarföre statsmaktens ingripande uti 
enskilda korporationers och föreningars angelä
genheter i alla tider varit mera anlitad, likasom 
ock mera tolererad och gagnelig.
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Frågan om de förhållanden, som icke tillåta 

en bättre skogshushållning, leder oss sluteligen 
till att betrakta ett hinder, för hvilket lagstifta
ren mer är naturen bär skulden. Saken gäller 
vårt skiftesväsende, som lägger nya och nästan 
oöfverstigliga svårigheter i vägen för den enskilda 
skogsegaren, då han vil) göra gällande sin äfven 
annars nog svaga omsorg för skogens framtida 
bestånd.

Våra storskiftsförfattningar medgåfvo ända 
till år 1848 tio särskilda skiften för hvarje lä
genhet, och efter denna tid hafva ännu sex dylika 
varit tillåtna. Då man i allmänhet icke försum
mat att till yttersta gränsen göra fullt bruk af 
denna rättighet, och då åker- och ängskiftena 
vanligen äfven inneslnta någon större eller min
dre skogslott, så hafva lägenheterna fått sig an
visade skogar på ganska många ställen.

En annan olägenhet härrör deraf att lagens 
bud om hemmans utflyttningar vunnit mycket 
ringa efterföljd. Det vanliga förhållandet är att 
intressenterna i byalagen fått bibehålla sina tom
ter och bolegor der byn ursprungligen blifvit an
lagd vid något vattendrag eller på annat för sam
färdseln mera lämpligt ställe, samt att skogarne, 
som ofta varit aflägsna och vanligen sträckt sig 
långt inåt ödemarken, blifvit till dem utskiftade 
uti smala rimsor eller strängar, som fått samma 
riktning.

Häraf allt bör kunna dragas den bestämda 
slutsats att en verklig skogskultur är omöjlig för 
egare af dylika lägenheter samt att, sålänge detta
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grundväsentliga hinder qvarstår, hvarje annan åt
gärd af lagstiftaren, likasom alla forstveten- 
skapens lärdomar, måste blifva mer eller min
dre fruktlösa. Skulle det lyckas skogsegaren att 
genom en synnerlig vaksamhet skydda sina spridda 
och långsträckta skiften mot åverkare, kan en 
skogseld från de många grannarne förstöra allt, 
och ifall han tillochmed förmår stäfja elden, står 
han dock redlös emot stormarne, som lätt kunna 
afmeja hans smala tegar, om det faller grannarne 
in att tillintetgöra sin skog.

Vidare bör härvid icke förbises att våra jord- 
egare vanligen hafva mera skog än behöfligt vore 
för deras husbehof, och för litet deraf för att 
kunna bereda sig en så stor stadigvarande in
komst, att densamma förmådde hos dem väcka 
hågen för en bättre skogsvård. Det finnes en 
lätt och flitigt anlitad utväg att praktiskt lösa dy
lika gordiska knutar. När goda konjunkturer stå 
till buds, realisera skogsegarne i ett tag hela sitt 
värdefullare skogskapital och befria sig sålunda 
från alla omsorger och bekymmer, väl vetande 
eller åtminstone närande det hopp att det, som 
återstår af skogen, skall fortfarande förmå till
fredsställa deras böjelse för en slösande förbruk
ning deraf i deras eget hem.

För att uti denna vigtiga fråga vinna en fullt 
tillförlitlig kännedom om det verkliga förhållan
det, har författaren med Landtmäteristyrelsens be
nägna biträde granskat en icke obetydlig mängd 
af der förvarade storskiftskartor. Det generela 
resultatet af denna undersökning är, att förhål-
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landena i berörda afseende, ehuru öfverallt vis
serligen mindre gynsamma, likväl gestalta sig 
mera förmånligt i den östra än i den vestra de
len af landet. Sådant beror uppenbarligen åt
minstone till en del deraf, att jordbruket vid ti
den för storskiftena varit mindre utbildadt uti den 
östra delen och att man följakteligen der kunnat 
utan synnerliga olägenheter för stunden och der- 
före utan mindre motstånd tillämpa lagens stad
gande om hemmans utflyttning. Om man der- 
einot för den vestra delen gör undantag för ett 
mindre antal större egendomar, enstaka lägenhe
ter m. m., så får det icke betraktas såsom öf- 
verdrift, om man uttalar den mening att tillstån
det är bedröfligt. Det är icke möjligt att här 
redogöra för alla de fall af orimliga skiften, som 
vid granskningen blifvit observerade, men vi kunna 
dock icke undgå att för läsarens räkning här an
teckna några dithörande fakta.

Pöyttis socken. Uti en samfällighet hafva 
14,158 tunland jord med 10,162 tunland skogs
mark blifvit fördelade på nio hemman af ]/a till 
7*2 mantal uti sju skiften, af hvilka ett har en 
längd af 6,800 alnar och en bredd af 130 till 180 
alnar.

Samma socken. 5,340 tunland med 4,385 
tunland skog äro fördelade i fyra skiften på två 
hemman, af hvilka det ena bär 34 mantal och 
häfdar såsom ett skifte en skogsteg, 10,000 alnar 
lång med en bredd, som vexlar emellan 60 och 
205 alnar. Endast de primitiva storskiftskartorne 
hafva blifvit undersökta, och som senare verk-
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stälda hemmansklyfningar endast undantagsvis 
blifvit på dem särskilt observerade, kan det vara 
fallet att lägenheten numera sönderfallit i tre de
lar af l/± mantal och hvarje del torde då, i öf- 
verensstämmelse med det vanliga förfarandet vid 
klyfningar, hafva en skogsteg, hvars bredd är 20 
till 70 alnar, men längden oförändrad.

Kuino socken. En samfällighet, hvars ego
massa uppgår till 15,114 tunland med 12,905 tun- 
land skog, blef i början af detta århundrade de
lad mellan 49 lägenheter, motsvarande 321724 man
tal. Skiftet blef faststäldt, oaktadt några lägen
heter, tvertemot lagens bud om högst tio skiften, 
hade erhållit sina egor på vida flere, ända till 20 
skilda ställen. Orsaken dertill tyckes hafva va
rit att man räknat såsom ett enda skifte åtskil
liga skogstegar, ehuru dessa varit på flere stäl
len fullständigt afbrutna genom andra tillhöriga 
åker- och ängstycken. Äfven annars äro samte- 
liga skiften högst oformliga, hvarom dock endast 
några exempel må anföras. Ett hemman af 3/s 
mantal har fått sig tilldelad en skogsteg, som bru
ten i vinkel är inalles 4,000 alnar lång och har 
en bredd, som i ena ändan uppgår till 60 alnar 
och småningom afsmalnar, så att densamma i den 
andra bildar en spetsig vinkel. På en annan lä
genhet af 5/i2 mantal har en skogsteg, som bru
ten i två vinklar är 3,800 alnar lång och 30, 70 
eller 185 alnar bred. En skogsteg, tillhörande 
en tredje lägenhet, är 60 till 210 alnar bred och 
4,300 alnar lång, men befinnes afbruten på fyra 
skilda ställen af andras ängskiften.
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Somero socken. Uti en samfällighet före

komma skogsskiften, 7,000 alnar långa och 260 
till 530 alnar breda; uti ett annat enahanda skif
ten, 9,700 alnar långa och 35 till 100 alnar breda.

Hvittis socken. En samfällighetskarta upp
tager skogsskiften, som äro 1,950 alnar långa och 
hvilkas bredd småningom minskas till 30 alnar. 
Uti en annan finnas skiften, som utmärka sig der- 
igenom att de äro 6,000 alnar långa samt brutna 
i fem vinklar med en bredd, vexlande emellan 70 
och 280 alnar.

Ithis socken. Vid ett storskifte, som slut
fördes år 1845, fördelades 30,579 tunland, inbe
gripet 2,116 tunland åker och äng, på 52/3 man
tal, repartiserade på 13 hemmansnumror. Ett af 
dessa sistnämnda af xk mantal är klufvet i fem 
delar, hvilka enhvar fått sig tilldelade två skogs
skiften, det ena med 3,000 alnar i längd och en 
bredd så oregelbunden, att den vexlar mellan 40, 
6, 18, 110 och 140 alnar. Fyra klufna delar af 
en annan hemmansnummer innesluta skiften, som 
i sju vinklar eller brytningar har en längd af 
5,400 alnar och en bredd af 50, 20, 35 och 60 
alnar på särskilda ställen.

Orihmattila socken. Fyra särskilda lägenhe
ter, som äro delar af ett u / i g  mantals hemman, 
hafva fått sig tilldelade skogstegar, som äro 40 
till 180 alnar breda samt 7,300 till 7,800 alnar 
långa.

Kangasala socken. Bland andra har en kluf- 
ven lägenhet fått sig tilldelad ett skogsskifte i 
bröstmark, 10,360 alnar långt och på partiela
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sträckningar 35, 130, 140 eller 200 alnar bredt, 
äfvensom ett aflägsnare skifte i utmarken, 3,200 
alnar långt.

Jalasjärvi socken. Genom ett år 1872 fast- 
stäldt storskifte har ett halft hemman, 17/% man
tal, bekommit sju särskilda skiften, af hvilka 
tvänne tyckas hafva blifvit beräknade såsom ett 
enda, såvida de löpa tillsammans uti en vinkeh 
Ett af dessa skiften är 7,500 alnar långt och 
bredden delvis 25, 50, 215 eller 340 alnar.

Ilmola socken. Hvardera hälften af ett 5/s 
mantals hemman har erhållit sex egoskiften, af 
hvilka ett skogsskifte är 17,300 alnar långt och 
på största delen af sträckningen 225 alnar bredt. 
Om en ytterligare klyfning af dessa delar skett 
eller sker, hvilket är ganska möjligt, då hela hem
manets areal belöper sig till 1,001 tunland, skulle 
nämnda skogsskifte för hvarje af fy^a särskilda 
lägenheter efter det sedvanliga förfarandet hålla 
i längd nära en mil och i bredd något öfver 50 
alnar.

Dessa exempel äro visserligen icke så ut
valda att de skulle blifvit uttagna såsom lottsed
lar ur urnan, eller att hvarje förstmötande stor- 
skiftskarta vore i förestående tablå representerad, 
men de hafva dcremot icke heller blifvit med nå
gon särskild omsorg eftersökta och utplockade 
såsom de mest graverande. På grund af uppgif
ter, hvilka dock icke kunnat kontrolleras, lärer 
det vara fallet att skiften finnas, som i längd be
tydligt öfverträffa de förenämnda.
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Den på anfördt sätt utförda storskiftsdelnin- 

gen bör utan tvifvel betraktas såsom ett hinder, 
hvilket det i främsta rummet vore nödigt att un
danskaffa, om man vill eftersträfva en bättre skogs
vård på en öfvervägande del af landets jordlä
genheter, helst rågångarne, ifall dessa efter la
gens bud skulle hållas tillbörligen öppna, komme 
på många sträckningar att medtaga så stor areal, 
att egolotterna skulle blifva ganska tunna och 
skogsmarkerna förvandlas till ett helt system af 
alléer. Frågan blir då huru detta svåra problem 
skall kunna lösas.

Sedan storskiftena i Sverige till största de
len redan blifvit slutförda, har man der, för att 
vinna en bättre arrondering af alla egor, år 1827 
påbjudit ett nytt skifte, som bär namn af laga 
skifte, och skolat öfvergå alla samfälligheter, utan 
afseende derpå om de varit storskiftade eller icke. 
Då det redan varit i 1734 års lag stadgadt att 
laga solskifte icke vidare finge rubbas, och då 
samma bestämning ånyo upprepades beträffande 
storskiften, så tyckes väl den ytterligare rubbnin
gen genom påbudet om laga skifte ej kunna från 
rättslig synpunkt tillbörligen försvaras.

Det händer emellertid icke sällan att salus 
publica på mer eller mindre giltiga motiver bry
ter civilrättens abstraktare bud. Denna gång 
medförde påbudet ringa gagn, ty ehuru lägenhe
terna i vissa stycken blefvo i någon mån bättre 
arronderade, så upphörde man dock icke att klaga 
Öfver skiftets brister. I anledning deraf höjde 
sig tillochmed i rättslärda komitéer röster, hvilka
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påstodo att ett jordskifte icke borde få betraktas 
såsom orubbligt, förrän den fullständigaste arron- 
dering vore åstadkommen. Att en sådan åsigt 
icke kunde göra sig gällande följer redan deraf, 
att ett nytt skifte är en dyr sak och rubbar 
ganska många af häfden och odlingen beroende 
anspråk. Emellertid erkännes det uti Sverige att 
skiftesväsendet äfven der i väsentlig grad motar
betar en bättre skogskultur. En framstående och 
uti hithörande ämnen bevandrad man har vid 
fråga derom för författaren uttalat tillochmed den 
åsigt, att skogsskiftenas upphäfvande och allmän- 
ningarnes återställande vore det enda verksamma 
medlet för att höja sagde kultur.

Hos oss har, såsom bekant är, 1864 års för
fattning gjort en arrondering af egor ganska 
möjlig genom enskilda aftal, men denna utväg 
anlitas föga och skulle icke heller för ifrågava
rande ändamål medföra synnerliga fördelar.

Emellertid är det faktisk att man uti Norrige 
erfarit en bättre verkan af en sådan arrondering, 
bygd på andra grunder och medgifvanden. Län
der kunna finnas, hvarest jordstyckningen är lika 
eller möjligen mera utbildad än i detta land, 
men beträffande friheten att handla och vandla 
med jorden förekommer sannolikt icke dess mot
stycke. Man kan der köpa jord så att säga aln
tals, och hågen att blifva egare af en liten fläck 
ökas derigenom att den medför fullständiga poli
tiska rättigheter.

Af Norriges 149,013 jordegare på landet, 
beräknas 18 procent såsom hörande till kategorin
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parcellegare, hvilkas jordskattetal eller „matrikel- 
skyld” är 0,2 daler (= l[/s f. mark) eller derun- 
der och som i medeltal anses skörda ungefär 1 x/\ 
tunna säd och 2 tunnor potäter i finskt mått samt 
föda för en half ko; 57 procent såsom små jord
brukare med 0,9  skylddaler i medeltal samt på
räknad skörd af 12 t:r säd, 18 t:r potäter och 
föda för xk häst, 3 å 4 kor och 7 får eller get
ter; 24 procent såsom egare af »middelsbrug’5 
med 2 till 10 skylddaler; samt 1,3 procent såsom 
större egendoms innehafvare.

Hela vidden af den odlade jorden beräkna
des år 1865 till I 8V2 norska qv. mil, motsvarande 
477,300 finska tunland, och att odlingarne deref- 
ter icke kunnat i någon anmärkningsvärd grad 
utvidgas finner man lätt, då man färdas genom 
landets fjällbekransade trånga dalgångar. Om 
man fördelar nyssnämnda areal på samteliga jord- 
egare belöper sig i medeltal på en hvar af dem 
3V5 tunland. Härvid bör dock anmärkas att flere 
såsom särskilda observerade lägenheter kunna be
finnas i sambruk med andra. Den odlade jorden 
är emellertid i all händelse ytterst inskränkt, och 
detta förklarar, hvarföresädesproduktionen i Norrige 
är så knapp som den är, hvarföre vårsäde före
trädesvis kultiveras (90 procent af hela utsädet) 
och hvarföre importen af säd är så betydlig (för 
ett värde af 35 till 45 miljoner mark årligen.)

För att kunna bedömma från en riktig syn
punkt den sak, hvarom nu fråga är, bör man vi
dare taga i öfvervägande huru jorden i Norrige 
köpes och säljes. Detta förfarande är så enkelt
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att, sedan kontrahenterna fixerat köpevilkoren och 
uti köpeafhandlingen noga beskrifvit gränserna 
för det område som föryttras, köparen lagfar med 
sin nya possession, och ifall det försålda stycket 
utgör en del af förut bildad hel lägenhet, tillkom
mer det kommunal myndigheterna att bestämma 
huru stor del af det helas matrikelskyld skall på
föras delarne; och sålunda har, för att begagna 
vårt kamerala språk, en ny lägenhet med särskild 
numer i jordeboken uppstått.

Man kan tycka att sådana friheter ingalunda 
äro egnade att befrämja skogsintresset, men om 
saken närmare undersökes, undgår man svårligen 
den slutsats, att desamma i förening med andra 
sociala och naturförhållanden bidragit till en hus- 
hållsaktigare och mera ordnad skogsskötsel. Ega- 
rena af parceller och andra små lägenheter tyc*- 
kas i allmänhet icke besitta eller hafva tillgång 
till någon skogsmark, såvidt de icke åtnjuta rätt 
till skogstägt på någon allmänning. Deras tid 
kan användas fördelaktigare än för skötseln af 
små och ingalunda billiga skogslotter, och deras 
beliof af brännved m. m. tillfredställes bäst ge
nom stenkol, torf samt qvistar och stubbar, som 
egarne af större skogar kunna föryttra.

Genom den fria dispositionsrätten koncentre
ras skogarne uti lämpliga sammanhängande block, 
hvilka egas af de större lägenheternas innehaf- 
vare eller af andra, som uteslutande idka skogs
näring eller förena den med handel och sjöfart. 
Emedan egarena vanligen äro förmögna, —  man 
räknar de norska böndernas förmögenhet ofta i
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åtskilliga hundratusental kronor —  så kommer 
numera en sköfling mindre i fråga. Dertill bi
drager äfven den omständigheten att jordbruket 
på de större lägenheterna nödvändigt anses på
kalla från skog ett årligt tillskott i inkomsterna.

Händer det likväl att några vextliga skogs
marker blifva oförståndigt utblottade, så finnas, 
påstås det, kapitalister som spekulera på åter- 
vexten i dem. En dermed sammanhängande egen
het är, såsom det äfven uppgifvits, att den nor
ska bonden i begynnelsen, då skogen gaf honom 
en opåräknad betydligare inkomst, ofta plägade 
förslösa den på champagne och annat öfverflöd, 
men att han numera, då skogen mera tager hans 
möda och omsorg i anspråk, vanligen disponerar 
sina kapitaler för räntebärande obligationer eller 
andra vinstgifvande ändamål, hvartill äfven hör 
inköp af skogar, som förr eller senare kunna 
göra inköpssumman fruktbärande. Till undvikande 
af missförstånd bör här sluteligen tilläggas, att 
nu anförda förhållanden företrädesvis ega rum 
uti de landsorter, der skogarne ega ett relativt 
högre värde och der de redan en längre tid va
rit föremål för spekulation.

Om denna sakernas ställning icke får kallas 
utmärkt, så är den likväl ganska god. Derur 
kunna vi emellertid icke hemta några motiver 
för lösningen af frågan om vårt skiftesväsendes 
olämplighet. Ifall man hos oss vill förebygga en 
förvillande egoblandning och vidmakthålla nödig 
säkerket i eganderätten, kan öfverlåtelsen af fa
stighet icke lemnas beroende af så lätta och

3
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otvungna former som i Norrige, der man öfver- 
allt finner fasta och oförgängliga märken, förme
delst hvilka det blifver möjligt att uti ett kon
trakt genom några penndrag så noga begränsa 
större eller mindre områden, att alla kartor med 
rå oeh rör, utliggare m. m. icke förmå betrygga 
dem lika fullständigt och säkert. Vidare äro våra 
åkrar, ängar och skogsmarker i förhållande till 
folkmängden ännu alltför extensiva, vår trävaru- 
trafik alltför ny och outbildad samt våra mate- 
riela ressurser alltför snäfva, för att man kunde 
af en dylik anordning vänta lika goda resultater. 
Sluteligen sakna vi äfven en på saken mäktigt 
inverkande faktor, den fullständiga autonomi, som 
genomströmmar alla ådror i den norska stats
kroppen. För lösningen af problemet måste an
litas en annan utväg, hvarom senare skall af- 
handlas.

Lagstiftningsåtgärder för skogsvården i 
åtskilliga länder.

För att vinna ändamålet kan lagstiftaren för
fara på två olika sätt. Han kan använda restrik
tiva medel eller söka aflägsna de naturliga eller 
konstgjorda hinder, som stå i vägen för en bättre 
skogshushållning. I förra fallet förbjudes sköf- 
ling och annan misshushållning, jemte det skogs
brukaren ofta anbefalles att sköta sin egendom 
och taga vara på sin enskilda fördel bättre än 
han förstår och kanske äfven ställningar och för-
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hållanden kunna medgifva. I det senare fallet 
åter inskränkas lagstiftarens åtgärder till att skydda 
allas lagliga rättigheter, att genom publik under
visning bibringa enhvar bättre insigter samt att 
afböja de hinder för en bättre ordning, hvilka 
enskilda medborgare ej förmå besegra.

Den förra metoden har i allmänhet blifvit 
mera anlitad, helst den är lättare och beqvämare 
att tillgripa, om också ej lika lätt att genomföra. 
Ofta åberopas äfven verkliga händelser såsom be
vis om dess välgörande verkningar, men man be
sinnar då icke alltid att dessa sistnämnda äfven 
kunna bero af andra omständigheter.

Om man på den ena eller den andra sidan 
belastar en vanlig våg, som står i jemvigt, så 
kunna några sandkorn vara tillräckliga för att 
få den att luta, men i annat fall händer det lätt 
att centnertunga vigter icke medföra någon på
följd. Så förhåller det sig äfven med den sak, 
hvarom nu fråga är. Om man träffar ett miss
förhållande, som icke mera näres och underhålles 
af andra oböjligare makter, kan den lagstiftande 
makten genom några restriktiva sandkorn lätt få 
balansen att luta och den bättre ordningen att 
segra, men annars kan detta blifva ett Sisyphus’ 
arbete.

Vår gamla lag har under tiden af ett och 
ett halft århundrade gjort anspråk på att sko- 
garne skola sparsamt anlitas och icke utödas 
samt att vindfällen, torra trän, qvistar och stub
bar skola till vedbrand användas, innan friska 
trän dertill fällas, men man har icke försport
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någon synbar verkan deraf. Lagen förbjuder att 
under de första åren beta kalhuggen svedjemark. 
Man gör tvertom, ty man börjar med att beta 
och upphör dermed ungefär den tid, då betet en
ligt lag vore tillåtet. Än mera, 230 år hafva re
dan förflutit efter den tid, då lagstiftaren först 
uttömde sin vrede emot svedjebrukaren, men hans 
yrke lefver dock och skall utan tvifvel löfva, så 
länge icke bättre insigter och antagliga ekono
miska konjunkturer leda honom på bättre väg 
och till förmånligare disposition af hans jord.

Det kan vara nödigt att hålla sådana fakta 
i minnet, då vi nu gå att betrakta skogslagstift- 
ningen i några utländska samhällen, der man ofta 
finner god sämja emellan restriktiva lagbud och 
en förträfflig skogskultur.

För att åstadkomma en bättre öfversigt i 
frågan tyckes det för vårt ändamål vara mindre 
nödigt att vinna en koncentrerad bild af skap
lynnet hos de särskilda lagstiftningarna hvar för 
sig, än att lära känna hvilka medel blifvit anli
tade samt huru utbredd och allmänt godkänd de
ras användning visat sig vara. Derföre kan det 
vara lämpligt att gruppera detaljerna icke efter 
länderna utan efter särskilda kategorier af vid
tagna åtgärder.

En väsentlig åtskillnad göres i samteliga hit
hörande lagar, som kunnat blifva rådfrågade, 
emellan privata skogar och sådana, som tillhöra 
vissa korporationer eller annars äro samfälda. 
Då Preussen under inflytelse af den franska re
volutionens grundsatser genom Edikt af den 14
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September 1811 frikallat samteliga enskilda skogs- 
egare från alla tidigare inskränkningar uti deras 
dispositionsrätt, bibehölls likväl statsmaktens kon
troll öfver skogar, tillhörande korporationer eller 
samfälligheter. Genom särskilda författningar af 
den 30 Maj 1853 och 14 April 1856 bestämdes 
derefter vidare, att dylika allmänningar ej finge 
utan offfcielt tillstånd uppodlas till åker eller äng, 
icke heller annars öfverdrifvet anlitas.

Dessa åtgärder gälde dock icke Rhenprovin- 
serna, hvarest fransk lag i detta liksom i andra 
afseenden tillämpades. Revolutionen hade afskaf- 
fat alla restriktiva band på skogsvården, men de 
förra inskränkningarne förblefvo dock i Rhenprovin- 
serna gällande, och sedan Code Forestier af år 
1827 uti Frankrike återställt de samfälda sko- 
garne under publikt inseende och vederbörande 
statsmyndigheters anordningar, så att kommunerna 
likväl icke vore förbundna att, såsom staten i 
dess skogar, kultivera högskog (futaie), blef det 
för Rhenprovinserna ytterligare förklaradt genom 
en författning af den 18 Aug. 1835 att, ifall me
nigheterna icke ville godvilligt organisera en af 
regeringen såsom lämplig ansedd skogsförvaltning, 
vederbörande ministerium kunde förplikta dem 
dertill. Af landets hela skogsareal efter grän
serna för 1866 hänföres till nämnda klass 14 
procent, då statsskogarne deremot utgöra 27 och 
de enskilda skogarne 59 procent af samma areal. 
Samteliga skogar motsvara 24 procent af landets 
hela nyttiga område.
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Enligt Bayerns skogslag af år 1852 får sam- 
fällig privat skog ej skiftas, om icke hvarje del- 
egares lott är tillräckligt stor för att kunna forst- 
mässigt skötas.

Frågan om aflösning af de servituter, hvilka 
under tidernas lopp uti så många länder kommit 
att besvära skogsvården, har vidare sysselsatt 
flere lagstiftare, men emedan den, såsom nämdt 
är, icke har för Finland någon praktisk betydelse, 
så vilja vi här endast framställa hvilka åtgärder 
man i Preussen vidtagit emot nämnda olägenhet, 
som vi ofvanföre funnit vara så betänklig för 
Norrige. Författningar från 16:e seklet hade re
dan förklarat att servitutsrättigheter i skog lag
ligen ej finge göras gällande utan utsyning, och 
sedan Fredrik den store derefter-år 1763 äfven 
vändt sin uppmärksamhet åt detta håll, erhöll 
frågan sin slutliga lösning genom två författnin
gar af åren 1821 och 1850. Uti dem uppräknas 
en i sanning brokig samling af olikartade servi
tuter, som hvilat på de preussiska skogarne. Dit 
höra: bete, rättighet till gödsel, brännved och 
strö, till ris, ljung och korgämne, till slåtter, vass 
och åtskilliga andra sjövexter, till att plocka 
ogräs från andras fält, att räfsa bort det som 
egaren afmejat, men ofullständigt bergat, att taga 
stubbar, att nytja annans fält mot ersättning i 
gödsel, att plocka frukt, samla harz och taga 
torf från annans område. Enhvar, som besvära
des af dylika olägenheter, förklarades berättigad 
att lösa sig fri från dem genom lott i jord eller 
penningeränta eller kapital.

V
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Mera allmänna äro de lagbestämningar i 
Europa, hvilka förbjuda enskilda jordegare att 
förstöra sin skog och misshushålla dermed. Den 
franska lagstiftningen erbjuder i detta afseende 
ämne för betraktelser, som icke sakna ett all
männare intresse. Ända från 16:e seklet hade 
Frankrikes samteliga skogar stått under en sträng 
statskontroll, såvidt detta kunde bero af lagens 
hotande bud, hvilka kanske icke alltid voro möj
liga att fullt tillämpas. Man nitälskade isynner
het för högskog (futaie), fordrade att all afverk- 
ning skulle ske under inseende af statens tjen- 
stemän och reserverade åt kronan en betydlig del 
af inkomsten, men jordegarne afskuddade sig så
dana band genom att omärkligen låta skogarne 
försvinna. Under Colberts regim gjordes banden 
genom 1669 års skogsordning ingalunda lösare 
än förut. Sedan 1789 års revolution uti denna 
sak, likasom i mycket annat, gått till en motsatt 
ytterlighet, gjordes genom Code Forestier af år 
1827 inskränkningar af mildare art gällande för 
skogsbruket. Jemte det statens kontroll öfver 
alla slags samfälda skogar återinfördes, såsom 
ofvanföre blifvit nämn dt, påbjöds uti §§ 219— 222 
angående enskilda skogar följande stadgande: 

„Ingen enskild har rätt att föröda eller till 
„odlingsfält förvandla (défricher) sina skogar, om 
„han ej gjort derom anmälan hos underprefekten 
„fyra månader förut, hvarunder förvaltningen kan 
„motsäga åtgärden. Före tillkännagifvandet härom 
„eller åtminstone inom åtta dagar derefter eger 
»inspektören eller underinspektören eller en af
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»kretsens vakter företaga undersökning om sko- 
»gens tillstånd och läge samt derom affatta de- 
»taljeradt protokoll, som bör delgifvas parten med 
»uppmaning att deremot göra sina anmärkningar. 
»Prefekten skall i sitt råd yttra sig öfver den 
»gjorda vägran, betänkandet tillkännagifvas både 
»åt skogsombudsmannen och skogsegaren samt 
»sändas till finansministern, som meddelar i sa- 
»ken sitt administrativa beslut. Om detta ej med- 
»delas inom sex månader efter det förenämnda 
»vägran skett, får odlingen fullföljas.

»Vägran får ej omfatta andra än sådana 
»skogar, hvilkas skyddande är nödvändigt: l:o 
»för att bibehålla jord på berg eller deras slutt- 
»ningar; 2:o för att hindra jorden att bortspolas 
»i floder, bäckar eller rännilar; 3:o för att bibe- 
»hålla källor och vattenådror; 4:o för att skydda 
»kuster ifrån att bortspolas af hafvet eller betäckas 
»af sand; 5:o för landets försvar vid dess gränser 
»efter derom faststälda allmänna regler; och 6:o 
»för allmän helsovård.

»För öfverträdelse häraf skall skogsegare 
»dömmas till böter från fem hundra till femton 
»hundra francs för hvarje hectare af den odlade 
»jorden. Han skall dessutom, om ministern så 
»förordnar, återställa skogsvexten på det odlade 
»fältet inom en tid, som ej får öfverskjuta tre år. 
»Om jordegaren ej fullgör detta, skall påbudet 
»på hans bekostnad verkställas genom skogsför- 
»valtningen”.

Dessa föreskrifter tyckas ej hafva blifvit syn
nerligen strängt iakttagna, men då desamma upp-

(
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repades genom ett dekret af den 22 No v. 1859 
nära nog i samma ordalag, endast med bestäm
dare anspråk på återplanterings skyldighet och 
några ökade kontroller för detta ändamål, blef 
ställningen betydligt förändrad. Man inhemtar 
nemligen ur statistiska källor, att nyodlingarne 
mellan åren 1830 och 1859 uppgått till 341,571 
hectarer och de genom sådd eller plantering åter- 
stälda skogarna endast till 287,014 hectarer, me
dan de förra deremot under tiden emellan 1859 
och 1865 inskränkt sig till 105,660 och de senare 
stigit till 243,787 hectarer.

Om man deraf vill sluta till den franska la
gens helsosamma verkningar, så bör man likväl 
icke förglömma att landet är rikt och tätt befol- 
kadt samt att dess skogar, motsvarande endast 
17 procent af hela rikets areal, hafva ett högt 
värde. Ville man exempelvis tillämpa samma 
principer på Finland, skulle man sannolikt stanna 
i enahanda förlägenhet som år 1852, då man sak
nade herberge för alla dem, som lagen gjort till 
lösdrifvare. Det blefve nödvändigt att organisera 
en hel värnepligtig armé för att bota de skador, 
som den öfriga befolkningen tillfogat skogarne, 
och vid slutliqviden skulle jordegarne befinnas 
alldeles oförmögna att ersätta alla dermed sam
manhängande kostnader.

Uti de ursprungliga Preussiska provinserna 
finner man i 16:e seklet en brutal behandling af 
skogarne, som för sin våldsamhet tog redan då 
lagstiftarens uppmärksamhet i anspråk. De vid
sträckta skogar, som tillhörde staten eller de höga
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herrarne, voro visserligen mera fredade, men an
nars fick både yxan och elden fritt sprida sina 
förstörande verkningar. Derföre var det ock emot 
svedjandet som den Brandenburgska skogordnin
gen af den 10 Oktober 1547 hufvudsakligen var 
riktad, likasom detta skedde ett hundra år senare 
i Sverige genom 1647 års skogsordning, hvars 
principer det trettioåriga krigets män uppenbarli
gen importerat från Tyskland. Uti allgemeine 
Preussische Landrecht, som publicerades år 1794, 
ingår ett förbud för jordegare att emot god forst- 
ordning föröda sina skogar. Om förödelsen hade 
till påföljd att egaren saknade skog för eget hus- 
behof, kunde hans fria dispositionsrätt inskrän
kas, tills olägenheten blifvit afhjelpt, och ifall 
förstörelsen var uppenbar eller meddeladt särskilt 
förbud öfverträddes, kunde honom ådömmas bö
ter eller fängelse.

Sedan förutnämnda Edikt af år 1811 upphäft 
alla sådana inskränkningar, har den nyare Tyska 
lagstiftningen, för att skydda skogarne, infört an
dra bestämningar. Generelt taladt, gäller det så
som regel, isynnerhet för bergiga trakter, att 
skogarne ej må förstöras på bergåsar och höjder 
samt branta bergväggar och sluttningar, der berg
ras, jordskred, laviner m. m. kunna befaras. An
nars får mark uppodlas, om grunden är dertill 
tjenlig, men utredning derom bör enligt särskilda 
lagar först åstadkommas genom vederbörande 
skogstjenstemän.

Enahanda föreskrifter återfinnas bland annat 
äfven i Bayerns skogslag af år 1852, likasom ock
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uti den två år äldre skogslagen för Freiburg, den 
enda af kantonerna i Schweitz, der lagstiftningen 
efter förhållandet åtminstone intill medlet af sist- 
förflutna årtionde, egnat en större uppmärksamhet 
på skogsvården. Uti sistnämnde lag förekomma 
äfven påbud om egares skyldighet att återupp
rätta skogsvexten på förstörda oländiga fält, vid 
äfventyr att detta annars verkställes på hans be
kostnad af vederbörande myndighet. För öfrigt 
bör här anmärkas, att Bayern i förhållande till 
flere andra af kontinentens länder är ett skogrikt 
land, ty arealen af dess skogar omfattar 34 pro
cent af hela statsområdet. Af dessa ega staten 
34, delegare i allmänning 14, särskilda stiftelser 
2 och enskilda personer 50 procent. Skogarnes 
utmärkta skick, som allmänt vitsordas, lärer före
trädesvis bero af den utsökta omsorg, som skogs
styrelsen derstädes erkännes hafva egnat sitt kall, 
hvartill äfven hörer att den förskaffat landet för
träffliga flottleder. Lagen tyckes företrädesvis 
endast afse att binda godtycket hos enskilda 
jordegare, som vilja motarbeta öfriga medborga
res och hela landets mera vakna sträfvanden.

Mera sträng emot enskilda skogsegare än 
flertalet andra är den Österrikiska skogslagen af 
år 1852. Om deras skog är tillräckligt stor för 
en forstmässig behandling, äro de förbundna att 
anställa en sakkunnig förvaltare, som bör god
kännas af forststyrelsen och uti förvaltningen vara 
i vissa delar oberoende af egaren. Den som för
öder absolut skogsmark är förfallen till betydliga 
böter, och till ännu större, om han icke åter upp-
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rättar skogens vext. Anmärkningsvärdt är äfven 
det stadgande, som förbjuder afverkning hvarige- 
nom grannes skog utsättes för skada af storm. 
Om sådant kan befaras, bör en stormkappa, minst 
tjugu famnar bred, qvarlemnas vid gränsen, en 
föreskrift som mången granne i Finland under 
förut anförda förhållande, i anseende till smal
heten af hans skogsteg, omöjligen kunde fullgöra 
utan andra aflägsnare grannars medverkan. Vi
dare är det obligatoriskt att endast smala remsor 
af skog på torra fält, der sanden kan flyga, få 
på engång afverkas samt att åtgärder för åter- 
vexten på de blottade ställena skola genast vid
tagas. Öfverträdelser af lagens bud kunna med
föra att skogen sättes i bann.

Det annars så bördiga Danmark innesluter 
likväl äfven betydliga flygsandfält. De förekomma 
isynnerhet på Jutland, der de s: k. „glittrena” 
äro nog mäktiga att begrafva både menniskor 
och hus under torn af sand, men dylika fält hafva 
äfven funnits på norra kusten af Seeland och der 
vållat på närbelägna odlingar stora skador, ehuru 
de numera äro förvandlade till skogar och der- 
igenom blifvit oskadliga. Detta förhållande i 
förening med en af skogarnes ringa vidd bero
ende brist på trävaror har föranledt den Danska 
lagstiftaren att tidigt tänka på skogsvård. La
gens bud för detta ändamål afsågo i begynnelsen 
endast de publika skogarna och sådana enskilda 
lägenheter, hvartill kronan ansågs hafva någon 
slags eganderätt, men utsträcktes år 1681 äfven 
till de mera oinskränkta „proprietarierna“. Den
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hufvudsakligaste bestämningen i Danmarks lag är 
att den befinteliga skogsarealen i allmänhet ej 
får förminskas. Om någon vill upprödja ett skogs- 
fält, kan han erhålla tillstånd dertill, om ett an
nat motsvarande jordstycke genom sådd eller 
plantering förvandlas till skog. Det åsyftade än
damålet vinnes emellertid icke ensamt genom 
viddens oföränderlighet, utan dertill fordras äf- 
ven att de reserverade fälten skola vara skötta 
och behjelpligen skogbärande. För att bidraga 
dertill har lagen försvårat all egendomshandel, 
som kunde byggas på spekulation att sköfla skog, 
och derföre förbjudit hvarje ny egare eller kö
pare att inom de första tio åren begagna den 
köpta jordens skog till annat än husbehof, ifall 
det icke genom officiel undersökning utredas, att 
en större afverkning kan försiggå utan äfventyr 
för skogen.

Ett sträfvande att skydda skogarne emot 
kreatursbete har naturligtvis äfven blifvit upp- 
märksammadt uti förenämnda lagstiftningar. Of- 
vanföre är redan nämndt, huru man sökt afskaffa 
servituter för en sådan användning. Här kan 
tilläggas att den Österrikiska lagen uttryckeligen 
förbjuder bete uti skogstrakter, som äro bestämda 
för återvext, likasom den icke heller tillåter bete 
i någon skog af flere djur än gräsvexten med- 
gifver. I hvarje skogskomplex skall minst för 
högskog och 7.5 för lågskog hållas fri från allt 
bete. Flera lagar beröra alldeles icke detta 
ämne, utan tala blott i allmänhet om rationel 
skogsvård, hvartill äfven kan hänföras skyddet mot 
betesskador.



62

Om förhållandena i Harzbergen yttrar en 
svensk forstman: „då man ser kreaturen under 
herdens och vallhundens bevakning gå tätt intill 
det mest inbjudande, öppet liggande bete, utan 
att våga öfverträda gränsen, så tänker man ovil- 
korligen med grämelse på den ofantliga stängsel, 
som hos oss, isynnerhet på våra skogfattigare or
ter, så hårdt tynger på landtbruket och på skogs- 
tillgången, och som borde kunna till stor del 
undvaras44. Det hade kunnat tilläggas att all denna 
stängsel dock icke skyddar en bland landets bä
sta inkomstkällor, såvida skogens alster betas så
som tumslånga plantor i stället för att afverkas 
såsom furar eller andra storheter.

Det har ofvanföre blifvit nämndt att den 
Österrikiska lagen, för att befrämja en bättre 
skogsskötsel, anbefaller egare af större skogar 
att anställa sakkunniga skogsförvaltare. För sin 
karakteristiska olikhet kan vid sidan deraf an
föras den Franska lagens stadgande, att enskilda 
jordegares skogsvakter ej få beedigas, innan de
ras uppdrag blifvit officielt viseradt. Dervid kom
mer troligen äfven deras sakkännedom i öfver- 
vägande, och behofvet af edsvuren betjening kan 
i sammanhang dermed hafva till påföljd, att sak
kunniga skogsvakter blifva mera anlitade.

Vi hafva nu betraktat huru åtskilliga länder 
i Europa sökt genom lagbud lösa det svåra skogs- 
problemet. Mycket erbjuda de icke, men äfven 
det som blifvit gjordt skulle synas ännu mera 
obetydligt, ifall det vore möjligt att visa följderna 
af en mängd andra faktorer, som tillika inverkat
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på skogshushållningens förbättrande, såsom un
dervisning, förbättrade kommunikationer, större 
efterfrågan, förminskadt anbud, fördelaktigare pri
ser m. m.

Det återstår att redogöra för några Sveriges 
förhållanden, åt hvilka vi här vilja egna en sär
skild och mera omständlig betraktelse. Under 
hela förra hälften af detta århundrade tog skogs- 
frågan derstädes ganska litet den allmänna upp
märksamheten i anspråk; lagstiftningen förändra
des derföre icke heller i några hufvudsakliga 
stycken, och som den följakteligen under denna 
tid var nära öfverensstämmande med den finska, 
så kunna vi helt och hållet förbigå alla äldre 
förhållanden och uppmärksamma endast de två 
senaste tio årens händelser. Den sedermera så 
flitigt tröskade frågan om skogssköfling lärer först 
hafva blifvit väckt vid ett år 1853 hållet allmänt 
landtbruksmöte. Derefter nedsattes år 1855 en 
kommission, som hade att föreslå medel till före
kommande af den öfverklagade förödelsen. Det 
författningsförslag, som kommissionen derpåföl- 
jande år afgifvit, innesluter likväl icke några så
dana af anmärkningsvärd betydelse, helst det af- 
viker endast obetydligt från den tidigare lagstift
ningen. Likasom förut, förbjudes der svedjande 
och det tillägges blott att qvistar och ris efter 
årshyggena kunde få brännas. På ett annat 
ställe bestämmes att getter ej få beta i skog. 
Den hufvudsakligaste och mest betydande lagför
ändring, som kommissionen ansett sig kunna före
slå, består deri att jordegare, som vanvårdat eller
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sköflat sin skog, kunde, efter att hafva blifvit i 
saken hörd, förbjudas att begagna skogen till an
nat än husbehof, hvarefter förbudet finge upp- 
häfvas, såsnart han vidtagit ändamålsenlig åtgärd 
för återvexten.

Några kraftigare medel för ändamålet hade 
kommissionen icke att erbjuda, och det var då 
ganska naturligt att man arronderade fältet för 
sin verksamhet och begynte med ökad styrka att 
arbeta på förbättringen af de skogar, till hvilka 
kronan var egare och hvilkas skötsel genom den 
administrativa lagstiftningen lättare kunde reor
ganiseras. Kungörelsen af den 29 Juni 186 J har 
ett sådant ändamål. Det är icke nödigt att här 
återgifva dess innehåll, men några dithörande 
stadganden kunna dock icke med tystnad förbigås.

På alla kungsgårdar, boställen och andra ut
arrenderade kronolägenheter borde en rationel 
skogsvård införas, och den derföre nödiga indel
ningen bekostas i vissa fall af kronan och i an
dra utföras med förskott af statsmedel, beräk
nade att godtgöras genom skogens afkastning. 
Om skogen på nämnda lägenheter hade större 
betydenhet och var så belägen att den kunde 
ställas under skogsstatens omedelbara vård och 
förvaltning, skulle sådant iakttagas. Ett visst 
sammanhang med dessa föreskrifter har påbudet 
uti en annan författning af den 14 Augusti 1874, 
hvari bestämmes att utarrenderade kronolägen
heter, för hvilka icke erlägges mer än 200 riks
daler i årlig afgift, skola efter arrendetidens ut
gång för kronans räkning säljas. Tilläggas må
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ännu att 1866 års författning innehåller ett ut- 
tryckeligt förbud att emot faststäld hushållsplan 
begagna till bete de skogar, om hvilka i författ
ningen stadgas.

År 1868 fick en särskild kommission i upp
drag att reglera de Norrländska sågarnes privi
legier och deras förut omförmälda rätt till stock
fångst från kronans skogar.

Samtidigt hade allvarliga bekymmer upp
stått på Gottland om der befinteliga skogars fram
tid. Öns jordmån är torr kalkhaltig sand, som 
på många ställen lätt förvandlas till flygsand, och 
dess vegetation har äfven att bekämpa Östersjöns 
stormar. Der finnas bl. a. åtta socken-allmän- 
ningar, hvilka tillsammans omfatta 2,000 tunland 
och uppgifvas numera vara utblottade på skog. 
Skogarnes vigt för ön ökas derigenom att åker
bruket och ladugårdsskötseln för den torra och 
magra jordens skull lemna en ringare afkastning. 
Med tillämpning af den princip, som 1855 års 
kommission i förestående måtto hyllat, ville lä
nets landsting förekomma vidare skogsförödelse, 
och på dess förslag utkom den för Gottland en
samt gällande förordningen af den 10 September 
1869. Dess hufvudsakliga innehåll är att, ifall 
någon af öboerna sköflar eller föröder sin skog, 
så att dess naturliga återvext omöjliggöres eller 
äfventyras, kan han af konungens befallnings- 
hafvande vid vite förbjudas att nytja densamma 
till annat än husbehof, sedan han blifvit i saken 
hörd samt en skogstjensteman jemte två gode 
män undersökt förhållandet. Förbudet får åter-
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kallas, såsnart ändamålsenliga åtgärder blifvit 
vidtagna för skogens återvext.

Kommunalnämnden är enligt författningen 
skyldig att bevaka dess efterlefnad, men verk
sammare tyckas likväl de offentliga myndigheterna 
hafva varit, ty af de 56 åtal om författningens 
öfverträdande, som egt rum emellan åren 1871 
och 1875, hafva 48 blifvit angifna af kronobe- 
tjente och endast åtta af kommunalnämnder. Hela 
antalet mål, som varit anhängiga intill närvarande 
tid för nämnde öfverträdelser, lärer uppgå till 70. 
Af de tilltalade hafva omkring hälften blifvit fri
kända, ty pröfningen har ofta utfallit så, att åter- 
vexten icke varit äfventyrad.

Uti sin berättelse för sagde period uppgifver 
Landshöfdingen att förödelsen i flere fall blifvit 
utförd med sådan raskhet under tiden för målens 
handtering, att marken redan varit fullkomligen 
utblottad, då förbudet blifvit meddeladt, hvarföre 
äfven en underdånig framställning blifvit af lands
tinget gjord derom, att tinget skulle bemyndigas 
att utfärda interimsförbud mot pågående förödelse. 
Man kan ej undgå att härvid tänka på den för
bjudna frukten, som ofta är begärligare än den 
tillåtna.

År 1868 den 18 Juni nedsattes den särskilda 
kommission, som egt att granska Norrlands skogs- 
förhållanden samt afgifva författningsförslag, eg- 
nade att derstädes åstadkomma en förbättrad och 
mera tidsenlig skogshushållning. Kommissionens 
lika vidlyftiga som restriktiva förslag blef icke 
godkändt, men partiella delar deraf hafva likväl
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blifvit gällande, och dit hör bl. a. Förordningen 
af den 29 September 1874 angående åtgärd till 
förekommande af öfverdrifven afverkning i ung
skog inom Norrbottens län.

Enligt denna författning, som varit riktad 
emot det förutnämnda sparrhygget, räknas till 
undermåliga barrträd hvarje stam, som icke hål
ler i genomskärning minst 7 decimal tum på ett 
afstånd af 16 fot från störändan, barken deri ej 
inbegripen. Sådana trän få hvarken i rundt, bi- 
ladt eller sågadt tillstånd skeppas till in- eller 
utländsk ort, ej inlastas i fartyg eller uppläggas 
vid lastageplats, ej heller intagas inom såginrätt- 
ning, i sågränna eller inom område, som begag
nas till sågplats eller sågbacke, allt vid påföljd 
att virket tages i beslag och dömmes förbrutet. 
Undantag derifrån göras för „toppstock” af träd, 
som förslår till flera sågblock, äfvensom för un
dermåligt virke, som genom ett på omständlig 
syneförrättning grundadt bevis ådagalägges vara 
afverkadt efter rationella grunder från ordentligen 
skött och vårdad skog. Man har med hänsigt 
till konjunkturerna för afsättningen mindre befa
rat en export af de klenaste skogsalstren, och 
derföre ytterligare tillagt för virke af 5 till 7 
tums diameter den inskränkning, att dessa böra 
vara med kronomärke stämplade.

Denna författning är i flere afseenden en 
märkelig tilldragelse uti Sveriges ekonomiska rätts
utveckling. Såsom en lika oväntad som anmärk
ningsvärd påföljd deraf förefaller det resultat, att 
den upplysta man, som dessförinnan skött landets
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finanser för samma författnings skull, såsom man 
kan finna af hela sammanhanget, ansett sig böra 
träda af från sin betydelsefulla plats.

Det var en hel uppsjö af intressen och sym
patier, som beredde åt författningen framgång, 
och den plötsligen stegrade trävaru-spekulationen 
i länet gaf näring åt dem. Den ena fruktade för 
vedbrist och den nordiska kylan, den andra hade 
ett sågverk, hvarest han i all framtid ärligt ville 
försåga mogna och mera dyrbara produkter, och 
derföre ogerna såg sina utsigter i detta afseende 
förminskas, och den tredje åter hade i lager ett 
i förhållande till efterfrågan oproportionerligt be
lopp af klenare sparrar, för hvilka han missbjöds 
på verldsmarknaden, och hade derföre ingenting 
emot att förbränna skeppen efter sig, för att, sä- 
som det äfven lyckades honom strax efter författ
ningens tillkomst, vinna en betydligt fördelakti
gare notering på Londons börs för sina pro
dukter.

Det stora flertalet prisade åtgärden och klan
drade strängt finanschefen, som icke kunnat finna 
densamma välbetänkt. Uti svensk tidskrift för år 
1874 har han utvecklat sin uppfattning af saken, 
och en opartisk betraktare kan svårligen från- 
känna de framstälda skälen en giltig grund. I 
Norrbottens län äro 77,323 innevånare bosatta 
på 95U/2 sv. qvadrat mil, motsvarande ungefär en 
fjerdedel af hela svenska riket. Efter alla tänk
bara reduktioner återstår för den såsom nyttig 
skogsmark 5,415,000 tunland, hvarföre Stockholms 
stad, för att qvantitativt vara lika väl försedd,
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sition.

Norrbottens kustland, som bevattnas af flere 
elfvar, är en slättbygd och erkännes hafva en 
ganska fördelaktig och vextlig jordmån. Derefter 
vidtager inom Lappmarken först en torr och san
dig skogsmark, vidare en vatten- eller sump- 
region och sluteligen en fjällbygd. Sparrbygget 
har bedrifvits inom den bördigaste delen af kust
sträckan och alldeles icke kunnat utsträckas inom 
de torra markerna i Lappland, emedan arbetslö
nerna varit så höga och varans pris så lågt, att 
sparrarne ej kunnat köras mer än en eller en 
och en fjerdedels mil eller flottas utför elfvarne 
längre än tre mil.

Derjemte tager finanschefen i betraktande att 
skogarne i Lappmarken ännu icke erkännas hafva 
mera värde än att de ofta antändas af de mest 
lättsinniga anledningar, att de äro uppfylda af 
vindfällen och qvarlemnade trän, af hvilka blott rot- 
stockarne och stundom icke ens dessa blifvit bort
förda, att detta är fallet i så hög grad, att gång- 
stigarne, de enda vägarne, för dylika barrikaders 
skull ständigt slingra sig omkring det ena eller 
det andra hindret, samt att i de talrika trakter, 
som blifvit härjade af skogseldar, någon ny vege
tation ej kan uppspira, innan den derpå stående 
eller liggande döda skogsmassan blifvit undanskaf
fad. Det är således icke välbetänkt att genom 
inskränkningar af den art, som ifrågavarande för
fattning innehåller, våldsamt nedtrycka skogspro
dukternas friare användning och derigenom äfven
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intresset för skogarnes vård. En rationel skogs
hushållning måste minst sagdt föregås af ett så
dant tillstånd, att man åtminstone icke angriper 
för brännved vexande friska stammar, utan an
vänder dertill de nedfällda torra träden. Författ
ningen gör en sådan skogshushållning äfven på 
annat sätt omöjlig, ty dertill hör att kunna med 
fördel afverka träd af alla dimensioner, hvilket 
är genom lagen väsentligen försvåradt och nästan 
omöjliggjordt.

Författningen har härintills ännu ej kunnat 
visa sin användbarhet i praktiken, ty trävarupri
serna hafva under tiden efter dess utfärdande 
icke varit så höga att någon betydligare export 
af klenare virke kommit i fråga. Stora utsigter 
finnas emellertid icke för att dess bud under an
dra förhållanden skulle kunna upprätthållas, ty 
då skogsstyrelsen anhållit om anslag för ett nö
digt antal kontrollörer, genom hvilka flytande el
ler uppstaplade stockmassor vid sågarne kunde 
tillbörligen undersökas, så har denna begäran blif- 
vit afslagen.

På ett annat sätt har författningen emeller
tid redan varit verksam. Exporten af klenare 
virke hade icke fullständigt upphört, och som 
spekulanterne funno det säkrare och förmånligare 
för sig att samteligen flytta sin verksamhet till 
närmaste län, till Vesterbotten, så kommo de der 
att framkalla enahanda farhågor. På landstinget 
i Umeå år 1876 blef derföre beslutet att Vester
botten, som borde ega lika rätt till skydd som 
Norrbotten, skulle hos Konungen anhålla om att
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1874 års författning äfven skulle göras gällande 
för Vesterbotten.

Riksdagens lagutskott tillstyrkte denna begä
ran och dess betänkande segrade äfven i andra 
kammaren, men förkastades i den första, som icke 
fann skäl förekomma att fortgå på den beträdda 
banan. Sedan man förut bl. a. hade fästat liuf- 
vudsakligt afseende på provinsernas uttalade önsk
ningar, fann man dåmera att en sådan åsigt icke 
var väl grundad, emedan den, alltför långt drif- 
ven, kunde störa enheten i samhället.

På hvilka grunder bör den nya Finska 
skogslagen byggas?

Det kan icke blifva fråga om att uti denna 
skrift utveckla alla de till ämnet hörande speciela 
frågor, utan endast att framställa några af de 
hufvudsakligaste principer, som kunde ingå i den 
nya lagen. Om dessa engång äro gifna, så kan 
det öfriga med konseqvent tillämpning af samma 
principer lätt konstrueras. Under sådant förhål
lande blifver det icke heller nödigt att här grup
pera frågorna under de två olika kategorierna: 
allmän lag och administrativ författning, eller att 
annars i formelt afseende iakttaga någon viss ef
ter innehållet lämpad uppställning af de sär
skilda bestämningarne. Allt detta har en sekun
där betydelse, och våra betraktelser kunna der- 
före gerna här framställas i den ordning, hvari 
frågorna blifvit återgifna i vår nygällande all
männa skogsförfattning.
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Dess första artikel angår företrädesvis bil
dandet af kronoparker, och andra författningar, 
som ansluta sig dertill, bestämma huru dessa 
skola skötas och förvaltas. Hvad ämnet i denna 
del beträffar, så har det mera sammanhang med 
forstvetenskapen och den allmänna hushållningen 
än med den ekonomiska lagstiftningen, och kan 
följakteligen ej komma under närmare pröfning i 
denna skrift.

Deri finnas emellertid äfven inflätade några 
frågor, hvilka böra uppmärksammas uti den all
männa lagstiftningen eller uti den, som icke in- 
skränkes till blotta reglementen och instruktioner, 
och andra hvilka alldeles icke kunna lösas, om 
icke den allmänna lagen förmedlar särskilda emot 
ändamålet verksamma hinder.

Personer finnas och många af dem ganska 
framstående, hvilka påstå att nära nog all skog 
borde tillhöra och förvaltas af staten. Den re
dan förut framhållna omständigheten, att det all
männa intresset, då fråga är om skogsvård, icke 
upprätthålles på privat väg lika väl och fullstän
digt som i åtskilliga andra praktiska värf, har 
kunnat gifva upphof åt en dylik åsigt, men den 
är icke dess mindre falsk eller öfverdrifven. Man 
säger att skogarne under denna regim kunde 
blifva bättre skyddade och bevarade för framti
den, men detta får ingalunda antagas såsom sä
kert, ty den antagonism, som under en sådan 
disposition lätt kunde uppstå emellan staten och 
hela folket såsom individer, skulle sannolikt göra 
den skyddande makten alltför värnlös samt ut-
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blottad på hjelp och medhåll. Dertill kommer 
att de lejda händer, som i statens namn komme 
att sköta skogarne, lätt kunde försjunka till en 
vådlig likgiltighet, om icke det enskilta intres
set finge bredvid statens funktionärer utveckla sin 
större lifaktighet.

Man säger vidare att skogarne, stälda under 
statens vård kunde gifva den största tänkbara af- 
kastning, men för att detta skall kunna inträffa, 
måste man förutsätta en utmärkt förvaltning, 
kanske bättre än man har rätt att hoppas. Det 
är nemligen en gammal erfarenhet att staten är 
en dålig näringsidkare. Att man detta oaktadt 
påyrkat att staten bör vara skogshushållare beror 
af skogsnäringens speciela och redan antydda ka
raktär, men deraf följer icke att staten skall vara 
den enda, som har att tillfredsställa industrins 
och de husliga härdarnes behof af en så vigtig 
artikel som skogens produkter. Äfven om det 
vore tillfullo bevist att skogarne i statens hand 
kunde lemna den högsta revenu, kunde satsen 
likväl icke få gälla, ty den materiela vinsten är 
icke lifvets hufvudsakligast.e ändamål.

Äfven från en annan synpunkt är idén för
kastlig. Under antiken hyllades den åsigten att 
staten är allt och individen intet, men båda gingo 
under. Nu vet man hvilken stora betydelse indi
viderna hafva uti samhällslifvet, blott alla rättig
heter och intressen äro stälda i harmoni med 
hvarandra, och hvad ifrågavarande sak särskilt 
beträffar, så tyckes det vara sjelffallet att all in- 
dividuel verksamhet skulle betydligt förlamas, om

4
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staten uti vårt land, der skogsindustrin har en 
stor och borde hafva än större betydelse, skulle 
vara egare af alltför mycken, vi säga icke ens 
all skog.

Om de finska statsskogarne vore jemnare för
delade inom landet, kunde de törhända motsvara 
allt hvad man deraf kunde önska, men fallet är 
att de företrädesvis förekomma i norden och att 
andra delar af landet antingen sakna dem full
komligt eller äro dermed endast obetydligt för
sedda.

Hvad de sistnämnda landsdelarne beträffar, 
torde olägenheten hufvudsakligen blifva afhjelpt 
genom de operationer, som för närvarande pågå 
för att genom köp af skogsmarker der bilda kro- 
noparker. De finansiela hindren måste anses 
hafva till påföljd att de ingalunda skola blifva 
alltför vidlyftiga.

Annat är förhållandet deremot med statssko
garne i den nordligaste delen af landet. Det kan 
vara godt och väl, att de utgöra ett hinder för 
oförståndiga kolonister att uppoffra sin svätt och 
möda för odling af trakter,, der naturen icke vill 
medverka dertill, det kan äfven vara nyttigt och 
uppbyggeligt att sålunda förebygga ett dystert 
proletariat i närheten af ishafvet, men saken bör 
äfven betraktas från en annan sida.

För att skogarne må kunna tillbörligen skö
tas och fördelaktigt användas, erfordras arbets
krafter, hvilka icke behöfva dit årligen transpor
teras såsom till Ivalo guldvaskerier. Ifall dessa 
krafter icke stå i lämpligt förhållande till skogs-



75

förvaltningens behof, blifver vården antingen för 
dyr eller för litet motsvarande sitt ändamål, och 
derföre kan den för öfrigt icke heller motsagda 
åtgärden vara lämplig, att man inom kronosko- 
garne tillåter odlingen att fortgå, der ändamåls
enlig åker- och ängsgrund finnes, och skogarnes 
arrondering icke äfventyras på ett betänkligt sätt.

"Vi komma nu till en annan sida af saken, 
som sannolikt icke lika lätt vinner bifall. 
Man kan sätta i fråga, om det icke vore skäl att 
till enskilda bolag försälja eller på längre tids 
arrende upplåta några af de omätliga skogsflac- 
kor, som kronan nu disponerar i den höga nor
den, naturligtvis med noga bestämda vilkor om 
skogens skötsel efter rationela eller annars gil
tiga grunder.

Häremot kan anmärkas att den ekonomiska 
vinsten för statskassan derigenom skulle blifva 
något förminskad. Om detta vore fallet, kunde 
det möjligen icke dess mindre löna mödan att 
tillämpa idén för att få en viss samstämmighet 
emellan förhållandena uti olika delar af landet, 
likasom man sökt vinna en sådan emellan det af 
donationsgods uppfylda Wiborgs län och det öf- 
riga Finland. Det är vår odalrätts stora före
träde att den så kraftigt fäster det enskilta in
tresset vid jordens skötsel, och derföre synes det 
vara skäligt att deraf inrymma en liten portion 
jemväl i de nordiska skogarne. Anordningen 
kunde framkalla någon helsosam täflan, hvilken 
svårligen uppstår, om en areal, motsvarande 
i vidd ett helt furstendöme, ensamt förvaltas af
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kronan och dess uniformt instruerade forstmän. 
Då kunde det hända att de i kronans värjo bi
behållna skogarne äfven för statskassan skulle 
blifva mera vinstgifvande än hela den oförmin
skade arealen, och sannolikt är dessutom att sko- 
garne skulle kunna befredas bättre, om en eller 
annan enskild skulle vara derföre specielt intres
serad och hela omsorgen icke ensamt vara be
roende af det nit, som statens forstmän och skog
vaktare kunna göra gällande.

Frågan om kronans odisponei*ade skogsmar
ker, som afhandlas i andra artikeln af skogs- 
ordningen, påkallar dernäst vår uppmärksamhet. 
Dessa marker äro att betraktas såsom en slags 
råämnen i jord, hvilka för brist på arbetskrafter, 
kommunikationsanstalter och andra kapitaler ännu 
icke kunnat få en definitiv användning för någon 
slags näring. För att emellertid draga någon 
nytta af dem, tillåter 1851 års skogsordning, att 
de kunna utarrenderas på åtta år i sender, men 
en sådan åtgärd tyckes vara egnad att befrämja 
skogssköflingen mera än skogshushållningen.

Derjemte hafva författningarne varit ange
lägna om att aflägsna nämnda öfvergångstillstånd 
och ikläda dessa marker en definitiv jordnatur. 
Ifall de äro tillräckligt stora och annars lämpliga 
för ändamålet, böra de behandlas och kultiveras 
såsom kronoparker. I annat fall skola de upp
låtas till nybyggen, såvidt de innesluta en för 
ordinärt hemmansbruk nödig vidd af uppodlings- 
mark. Oftast inträffar det emellertid att någon 
sådan icke förefinnes. De flesta hithörande om-
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råden hafva uppstått genom utbrytning af öfver- 
loppsjord, och då de äldre hemmanen i samfäl- 
ligheterna vanligen på grund af odling och häfd 
varit berättigade att för sig främst undantaga 
all bättre jord eller åtminstone största delen deraf, 
så hafva öfverloppsjordarne för det mesta kom
mit att bestå af absolut skogsmark.

Denna omständighet har redan tidigt eller i 
början af storskiftsperioden åstadkommit en viss 
förlägenhet och ledt lagstiftaren på en väg, der 
den för en god sak i några afseenden rättsvidrigt 
införda idén om öfverloppsjordens utbrytning i 
betydlig grad förlorade sina välgörande verknin
gar. Angelägen att såsnart som möjligt få en 
definitiv användning för de odisponerade markerna, 
förklarade lagstiftaren att de finge förenas med 
angränsande hemman emot åboernas skyldighet 
att derföre betala en högst obetydlig skogsränta 
utöfver hemmanens ordinära skatt. Derigenom 
hafva uppstått lägenheter med ringa uppodlings- 
mark och vidsträckta absoluta skogområden, som 
hvarken af egaren eller kronan haft att påräkna 
vård och hägn. Uti oförståndiga åboers händer 
har på dessa lägenheter skogssköflingen ofta blif- 
vit en hufvudsak och åkerbruket en bisak.

Ehuru betydliga sträckor af dessa marker 
blifvit på förenämndt sätt’ disponerade, återstår 
af dem likväl ännu ganska mycket, och dit kan 
man jemväl hänföra åtskilliga stycken, som vis
serligen blifvit förklarade för kronoparker, men 
för sin litenhet eller opassliga begränsning föga 
egna sig dertill. Hvad alla sådana skogar angår,
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tyckes den första omsorgen böra blifva att, såvidt 
de annars äro till parker tjenliga, få dem genom 
frivilliga byten och köp så arronderade och be
gränsade, att de må kunna motsvara sitt ändamål. 
Dervid kan det emellertid hända, att angränsande 
jordegare ställa oöfverstigliga hinder i vägen för 
en sådan anordning, om icke någon möjlighet står 
öppen att derföre anlita expropriation.

Om man vill anlägga en ny kronopark, sy
nes det vara mindre skäligt att göra bruk af 
detta medel, ty det kan icke vara absolut nöd
vändigt att någon viss skog skall dertill användas, 
och då följakteligen konkurrensen tillåter att af- 
handla med flere jordegare på ett vidsträcktare 
område, borde statsintresset kunna upprätthållas 
utan tvångsköp. Ett annat förhållande eger der- 
emot rum i nyssnämnda fall. De närmaste gran- 
narne äro de enda, genom hvilka ändamålet vin- 
nes, och just denna omständighet kan hos dem 
stegra obenägenheten eller vinningslystnaden till 
den grad, att de mest slösaktiga anbud icke mot
svara deras anspråk. Att i dylika fall använda 
expropriationen öfverensstämmer fullkomligen med 
principerna för denna rättsinstitution, hvartill hö
rer att omöjlig konkurrens och valfrihet medför 
rättigheten att expropriera. Deraf beror det bland 
annat att icke lösegendom men väl fastighet blif- 
vit genom lag gjord till föremål för expropriation.

Således, om det engång medgifves att ett 
välordnadt samhälle och specielt ett nordiskt sam
hälle bör hafva åtskilliga statsskogar af måttliga 
dimensioner, fördelade kring landet, och det til-
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lika i ett särskildt fall utredes att ett stycke stats- 
skog uti en landsdel, der brist derpå finnes, be- 
höfver på något sätt ombildas, så tyckes man 
hafva lika godt skäl som i många andra kanske 
mindre vigtiga fall, för hvilka expropriation är 
uttryckligen medgifven, att göra en sådan gällande. 
Blotta tillvaron af ett lagbud derom kan göra 
tillfylles och befria statsförvaltningen ifrån nöd
vändigheten att göra bruk deraf.

Det är sjelffallet att nämnda förfarande en
dast undantagsvis kan komma att tillämpas vid 
regleringen af en eller annan kronoskog, och som 
det finnes ganska många dylika, hvilka icke kunna 
hänföras till ifrågavarande kategori, återstår det 
att finna för dessa en disposition, som vore mera 
nyttig och ändamålsenlig än den i förberörd måtto 
tidigare anlitade. Om markerna äro tillräckligt 
stora för att bilda en på skogskultur uteslutande 
bygd sjelfständig lägenhet, som kunde benäm
nas skogshemman, så vore det skäl att med 
förbehåll om en noga bestämd skogsvård immit- 
tera derå sådana åboer, som visat erfarenhet och 
insigt i skogsskötsel.

Lägenheten kunde gå i arf till åboens barn 
och fränder, men alltid med vilkor att skötseln 
öfvervakas af forstmän och att hvarje ny åbo skall 
förete utredning om sin insigt och erfarenhet i 
yrket. Kronan torde icke sakna anledning att 
på sådant sätt belöna en eller annan erfaren och 
nitisk skogsvaktare, och ifall lägenheter af ifråga
varande beskaffenhet skulle öfverlåtas åt dem, 
kunde det hända att på stället komme traditio-



80

nelt att fortlefva en god skogsvård, gagnelig 
såsom föredöme äfven för närboende skogs- 
egare och isynnerhet för dem, hvilkas rin
gare odlingar icke medgifva att förakta skogarne 
eller att försmå en stadigvarande inkomst ifrån dem.

Hvad dernäst beträffar kronohemmans, kungs
gårdars och boställsskogar, hvarom af handlas i 
skogsordningens 3:e artikel, så kunna vi här lemna 
å sido några grundsatser, hvilka äro lika tillämp
liga på dem som på den privata jorden, för att 
senare i ett sammanhang behandla dithörande 
frågor, och på detta ställe endast beröra några 
sagde lägenheter rörande speciela rättsförhål
landen.

Det är lika naturligt som rättsenligt att la
gen inskränkt rättigheten till skogens begagnande 
mera för kronohemmans åboerna än för den en
skilda jordegaren, men icke mindre viss är den 
erfarenheten att skogarne på dessa hemman icke 
befinna sig i bättre utan ofta i sämre skick än 
på skatte- och frelselägenheter. Om man deraf 
ville draga såsom slutsats att de förras disposi
tionsrätt borde göras lika fri som de senares, så 
har man kanske skjutit öfver målet. Det finnes 
många juridiska, traditionela och andra förhål
landen, hvilka dervid böra tagas i akt, och för 
deras skull kan det vara säkrast att uti ifråga
varande afseenden ställa sig på en mera konser
vativ ståndpunkt.

Men vigtigt och nödigt är det emellertid att 
modifiera denna ståndpunkt så, att kronohemmans 
åbon kommer mera i tillfälle att erhålla en pe- 
kuniär vinst ifrån sina skogar. Den nu gällande

*
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skogsordningen berättigar honom visserligen att, 
sedan han låtit rationelt indela skogen, obehin- 
dradt använda hvarje årskifte till husbehof och 
afsalu, men detta stadgande saknar all praktisk 
betydelse. Om man besinnar huru spridda och 
oformliga skifteslotterna vanligen äro, såsom of- 
vanföre blifvit derom framstäldt, så kan man 
finna huruledes möjligheten att på våra krono- 
hemman under närvarande förhållanden åstad
komma traktdelning måste räknas till de rarare 
undantagen.

Åbon måste få följa ortens sed ehuru i mera 
fullkomnad form, äfvensom de vilkor, som kon
junkturerna medgifva. Han måste kunna påräkna 
att utan stora omgångar erhålla hjelp af en be
trodd och uti skogsskötseln erfaren man, som 
eger rätt att uti hans skog utstämpla de trän han 
får sälja och anvisa dem, som han bör använda 
till husbehof m. m. Uti landet finnas oräkneliga 
skogar, der ett sådant förfarande icke allenast 
skulle betäcka kostnaden för utsyningen, utan der- 
utöfver bereda innehafvaren en god vinning och 
hvad mera är, befrämja skogens återvext, hindrad 
som den är af vindfällen, beskuggande öfveråriga 
träd, ställvis alltför tätt vexande grupper o. s. v.

Detta innebär alldeles icke någon öfverdrift. 
Uti de flesta af landets skogar råder det ogyn- 
samma förhållande att alla trädgenerationer äro 
samtidigt representerade. För sin del har för
fattaren en resa blifvit nära nog slagen af häp
nad, då han inhemtat att ifrån en viss skog af 
ganska måttlig vidd, der man sett spridda träd
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fjerran från hvarandra resa sig öfver den yngre 
vegetationen, icke mindre än 3,000 värdefulla 
stammar blifvit afverkade. Åtgärden hade möj
ligen varit för skogen helsosam, ifall den ej an
nars skulle blifvit svårt misshandlad och belam
rad med stora massor skator, qvistar och ned
fällda kasserade stammar.

En särskild uppmärksamhet förtjenar frågan 
om de skogar, som lyda under kungsgårdar och 
kronoboställen. Det är bekant att styrelsen un
der senaste tider genom en rationel indelning sökt 
ej mindre betrygga deras bestånd än intressera 
arrendatorerna för deras vård, såvida desse blif
vit berättigade att fritt till husbehof och afsalu 
begagna allt hvad efter hushållningsplanen årli
gen får afverkas. Men tvifvelaktigt är huruvida 
denna anordning ensam för sig kan befrämja än
damålet i någon väsentligare mån. Skogslotterna 
äro gemenligen alltför spridda och olämpliga för 
den rationela skötseln, kontrollen är svår och 
arrendatorernas nit, företrädesvis tagen i anspråk 
för åkern, ängen och beteshagarne, kommer säl
lan skogen till godo i andra fall, än då det gäl
ler att dermed göra en tillfällig, mer eller min
dre loflig affär.

Missförhållandet är i detta liksom i många 
andra afseenden isynnerhet framstående hvad de 
små boställena angår. Okunnighet, fattigdom och 
ett i förhållande till förmågan att sköta jorden 
drygt arrende göra af dem, med förlof sagdt, en 
slags proletärskolor. Den genom boställsinspek- 
törerna ökade kontrollen kan vara god i många
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andra fall, men den passar icke för dessa arren- 
datorer, hvilka mera obundna borde få kämpa 
emot lifvets vedervärdigheter. Om man till exem
pel träffar se någon af dem under brådaste hö- 
bergningstid timra på sina husknutar, emedan bo- 
ställsinspektören väntas, så kan man lätt sluta 
till huru deras ekonomi i dess helhet gestaltar 
sig. För statskassan är dessa lägenheters bibe
hållande icke heller mycket fruktbärande, ty om 
man noga väger emot hvarandra debet och kre
dit uti inspektionsräkningen, så blitver behållnin
gen visserligen icke stor.

Dylika omständigheter kunde verka, att det 
vore skäl att derutinnan följa Sveriges förut
nämnda exempel och föryttra dessa lägenheter. 
Kanske vore det ännu bättre att emot dem söka 
i utbyte, der läget medgifver sådan anordning, 
förvärfva åt kronan egolotter, som kunde förenas 
med de större lägenheterna och bidraga till att 
arrondera dem. I händelse man sålunda på dessa 
senare förmådde bilda vidsträcktare och mera re
gelbundna skogsbleck, och isynnerhet om dessa 
såsom ofta är fallet, bestå af utmarker, aflägsna 
från arrendatorernes bostäder, samt derföre kunde 
anses mindre väl placerade uti deras af andra 
omsorger mera upptagna händer, borde det icke 
vara otjenligt att behandla dem särskildt för sig, 
så att de antingen skötas omedelbart för kronans 
räkning eller ock utarrenderas på femtio år åt 
sågverksbolag eller andra, som mera egnat sig åt 
skogsaffärer, för att af dem nytjas under tillbör
lig uppsigt och efter noga bestämd hushållsplan.
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På de boställen, som hafva kleresinatur, kan 
man vara berättigad att förutsätta en ymnig skogs- 
tillgång. Inga skogsalster få derifrån försäljas, 
och lägenheternas åbyggnader uppföras vanligen 
af timmer och annat virke, som socknemännen 
hemtat ifrån sina egna skogar. Tyvärr händer 
det likväl ganska ofta att dessa boställens skogar 
äro sämre än andra. Såsom ett medel att af- 
hjelpa ett sådant missförhållande kan föreslås, 
att hvarje församling, som för skogens vård aflö- 
nar en bepröfvad och ansvarig skogsrättare, skulle 
berättigas att använda dess intrader för bildande 
af en byggnadskassa för de respektiva boställena, 
utan att deruti vara underkastad andra formali
teter än periodiska inspektioner af dertill förord
nade ojäfviga och sakkunniga personer. En an
nan icke oväsentlig fördel kunde tillskyndas kom
munerna genom dessa rättare, om deras åliggan
den kunde utsträckas till att vara kommunens 
medlemmar mer eller mindre behjelpliga vid an
ordningen af deras skogsskötsel.

Den gällande skogsordningens plan föranle
der oss att nu öfvergå till frågan om de enskilda 
skogarne. Deri är det först och främst nödigt 
att öfverväga om och i hvad mån inskränkningar 
uti rättigheten att nytja dem böra föreskrifvas. 
Från rättslig och samhällig synpunkt är det all
deles icke tvifvelaktigt att sådant kan ske, lika
som det ofta skett, men deremot är det i hög 
grad osäkert om man derigenom kan vinna något 
för ändamålet. Den gamla satsen: sof lugn, ty 
lagen vakar, har icke fullständig tillämpning i
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skogarne, och som vi redan hafva en sekler lång 
erfarenhet derom, att de inskränkande förbuden 
uti våra skogslagar varit föga mer än döda bok- 
stäfver, kan det vara tid att befria lagen från 
dylika tillsatser, som i sjelfva verket mera bi
draga till att undergräfva dess heljd än att be
främja en nyttig sak.

Alla inskränkningar kunna emellertid icke 
undvaras, huru sannt det än må vara att åtrån 
efter en frukt stegras genom förbud att ny tja den
samma. Emedan sistnämnda förhållande måste 
motvägas af stark och fullständig kontroll, blir 
det nödigt att icke utsträcka förbuden längre än 
möjligheten att uti praktiken göra dem gällande 
kan genom disponibla krafter hållas öppen. Nö
digt är ock att inskränkningarne icke erhålla 
större dimensioner än att det allmänna rättsmed
vetandet förmår och vill uppbära dem.

Lyckligtvis har Finland icke på alltför många 
ställen skogsmark, som genom vanvård skulle gå 
förlorad för alla tider, om ock dess återupprättande 
kan erfordra relativt mera möda och besvär. 
Några platser och områden finnas dock, der en 
lättsinnig sköfling icke kan af lagen tolereras, 
antingen den föröfvas genom svedjande, hvarom 
senare skall särskilt ordas, eller på annat sätt. 
Till dem kunna hänföras landets skogar längst 
upp i norden, men då dessa tillhöra kronan, be- 
höfvas mot deras begagnande icke några förbud i 
den allmänna lagen. Deremot är det nödigt att 
uttryckeligen förbjuda kalhuggning på alla sterila 
klippor, skär, holmar och stränder vid den för
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stormar mera utsatta hafskusten samt inåt landet 
på alla sådana ställen, hvarest skogens återvext 
visar sig vara omöjlig att åstadkomma ensamt 
genom naturens bistånd.

För att gifva åt en sådan lagbestämning en 
tillbörlig effekt och för att undgå alla tvifvels- 
mål angående de ställen, som vore underkastade 
förbudet, borde, kommunerna föreslå och Guver
nören uttryckeligen bestämma de områden, hvilka 
på sagde grund böra hållas fredade. Det ligger 
mindre vigt derpå om alla sådana platser, hvilka 
kunde subsumeras under lagens bud, blifva på 
nämnda sätt angifna, utan det är fastmer lämp
ligt att inbegripa under förbudet hellre färre än 
flere ställen, på det att lagens efterlefnad må 
kunna så mycket fullständigare öfvervakas. Vår 
lag innehåller redan ett ehuru nog sväfvande för
bud att kalhugga stränder, som beskugga vatten 
der fisken leker, och det sagda är en konseqvent 
och utvidgad tillämpning af samma princip.

Till nyssberörda frågor ansluter sig den om 
svedjande, hvilket icke heller kan af lagen gerna 
ses. Tillvaron af detta slags jordbruk uti några 
delar af landet vittnar visserligen om der rådande 
primitiva vilkor, men dess fortsatta användning 
och den enträgenhet, hvarmed dess bibehållande 
påyrkas, har äfven sin grund uti särskilda andra 
förhållanden. Uti de delar af landet, hvarest 
svedjebruket herrskar, är jorden visserligen icke 
ofruktbar, såsom man kan finna af det höga korn
tal der skördas, men den är så stenbunden att 
hvarje nytt åkerstycke derstädes kostar enorma
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mödor. Af naturen tyckas dessa trakters bebyg- 
gare vara anvisade till ett inskränkt åker- och 
vidsträckt skogsbruk. För detta senare visar sig 
grunden vara god och på visst sätt utmärkt, eme
dan den har mycken likhet med de i Norrige så 
mycket värderade »lierna”, men tyvärr har ut
vecklingen af dessa bygders kultur genom sve
djebruket fått den riktning, att de nu äro mer 
eller mindre utblottade på skog. Man kan icke 
förundra sig öfver en sådan händelsernas gång, 
då man besinnar att skogen under förflutna tider 
der saknat allt värde och att transporten deraf 
till en bättre marknad var så godt som omöjlig. 
Att förbränna trädet till aska och näring för åker- 
vexterna var det enda sättet att göra detsamma 
nyttigt.

Det är ett svårt problem att korrigera denna 
missriktning. Den beror icke ensamt af vana 
och fördom hos folket, hvilka det törhända vore 
lättare att afnöta, utan äfven af andra mäktigare 
hinder. Svederna hafva varit en påräknad nä
ringskälla, som nu rätteligen borde ersättas genom 
skogen, men ifall man vill verkställa ett utbyte 
dem emellan, så uppstår en lång mellantid då 
hvarken sveden eller skogen bär frukt.

Det finnes således knappt någon annan ut
väg för ändamålet än att småningom åstadkomma 
förändringen, att år från år minska svedens och 
öka skogens område, tills den senare förmår er
sätta den påräknade inkomsten. En sådan ope
ration är svår, ehuru den visserligen underlättas 
derigenom att skogsvegetationen på svedjemarkerna
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vanligen är frisk och kraftig och att dess jemna 
bestånd icke lider af sådana sjukliga förhållan
den, som vidlåda de andra i vågor bildade, af 
späda plantor ända till öfvermogna eller förtor
kade träd sammansatta skogarne.

Ordalagen i 58 § af 1851 års skogsordning 
tyckas antyda att man redan då hoppats kunna 
undertrycka svedjebruket genom att småningom 
inskränka detsamma. Der bestämmes att det an
kommer på Senatens Ekonomie-Departement att 
för de trakter, der en vidsträcktare rätt till sved
jande varit förunnad, ytterligare tillstädja en så
dan samt att för hvarje ort föreskrifva särskilda 
vilkor för dess begagnande.

Ett fjerdedels århundrade har förflutit utan 
att nämnda stadgande synes hafva medfört någon 
förändring. Orsaken dertill beror ingalunda deraf 
ensamt, att lagbudet är något sväfvande och lem- 
nar rum för en godtycklig pröfning, utan i vida 
högre grad af den omständighet att lagstiftaren 
icke ens tyckes hafva tänkt sig någon oundgäng
ligen behöflig näringskälla att sättas i stället för 
svedjebruket, och än mindre derföre ställt några 
hjelpmedel till förfogande åt de enskilda närings- 
idkarne, hvilka lemnade allena för sig omöjligen 
kunnat disponera öfver så stora andeliga och ma- 
teriela ressurser, som den nämnda öfvergången 
skulle erfordrat.

För att med tiden uti detta afseende vinna 
ett gynnsamt resultat borde ingen få uti sagde 
trakter bränna sved, om icke stället för en sådan 
användning blifvit förut besigtigadt och derföre
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godkändt. Om en för dessa förrättningar särskilt 
tillförordnad betrodd man, som eger insigt och 
erfarenhet både i jordbruk och skogsskötsel, ef
ter att genom kartor och handlingar hafva gjort 
sig förtrogen med ortens vilkor, under en plan
mässigt ordnad resetur på utlysta sammanträden 
meddelar sina råd och upplysningar samt verk
ställer på vederbörandes begäran sagde besigt- 
ningar, så förlorar åtgärden sin odiösa och be
svärliga karaktär och kan tvertom lända till gagn 
och mycken uppbyggelse åt en allmoge, som tra- 
ditionelt fått vana att betrakta svedjebruket så
som det enda stödet för sin utkomst. För öfrigt 
är det sjelffallet att det slutliga afgörandet om 
svedj erätten skulle bero af Guvernören i länet, 
till hvilken handlingarne om synerna borde in
sändas, likasom ock att efter bränningen och skör
den ett vaksammare öga borde hållas deröfver 
att de fält, hvarest ett definitivt skogsbruk åsyf
tas, ej finge genom bete eller annorledes förfela 
sitt ändamål.

Om man vill tillförsäkra sig ett mera osvi- 
keligt resultat i saken, borde åtgärderna icke 
stanna dervid. Skulle de skogar, som småningom 
tillvexa, vara och förblifva otillgängliga för andra 
än ortens bebyggare, vore utsigterna för den åsyf
tade bättre ordningen visserligen icke stora. Det 
blifver derföre nödigt att, innan skogarne blifva 
färdiga för afverkning, småningom bereda dem 
väg till en bättre marknad. Frågans lösning i 
denna del synes dock icke vara synnerligen svår. 
Vill man af de publika medel, som årligen dis-
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poneras för landskulturens befrämjande, anslå en 
eller annan brorslott för att tillvägabringa flott
leder eller andra afloppsmedel från de orter, uti 
hvilka en bättre ordning och vård kan emotses, 
så kunde man hoppas en god framgång i saken, 
helst vederbörande landtmäns tillförsigt derigenom 
äfven skulle ökas.

Beträffande de öfriga delarne af landet, hvar- 
est omförmälda hinder icke förekomma, och der 
svedjebruket numera jemväl upphört eller mer 
och mer aftager, så kan man visserligen icke 
vänta någon anmärkningsvärd påföljd af nu gäl
lande emot svedjebruket riktade förbud, men de
ras höga ålder kan dock på visst sätt berättiga 
dem att ännu få i lagen qvarstå i modifierad form. 
Det kunde bestämmas att svedjebruk och annan 
skogsbränning är förbjuden, utom i de fall, då 
dermed omedelbarligen åsyftas odling för åker, 
äng eller skog. En utan tvifvel större betydelse 
kunde man tillmäta nugällande stadgande om att 
sved bör fredas för bete under en viss tid efter 
bränningen,' men denna föreskrift har tyvärr visat 
sig höra till dem, som heltochhållet ignoreras. 
Det är troligt att landtbrukssälskaperna i detta 
afseende kunde uträtta mer än lagen, ifall de 
ville anslå och utdela premier åt dem, som på 
afbrända skogsflackor genom deras fredande eller 
genom frösådd erhållit ett jemnt och tätt bestånd 
af trädplantor.

Ett betydande hinder för skogshushållningens 
förbättrande utgör vidare tjärubränningen i de 
trakter, der den är mera allmän och befolknin-



91

gens utkomst blifvit deraf beroende. Om man 
utmärker några torrare moar och befredar dem, 
såsom ofvanföre är sagdt om skogsmarker, der 
återvexten visar sig vara omöjlig, så kan något 
gagn deraf visserligen härflyta, men förfarandet 
tyckes likväl vara alltför absolut för att blifva 
rätt fruktbärande. Det kan svårligen tillämpas 
generelt, då tjärubränningen utbildat sig till en 
hufvudsaklig näringskälla för befolkningen. Följ- 
akteligen kunde det vara skäl att der vidtaga 
några mera förmedlande åtgärder, ungefär ana
loga med dem som ofvanföre blifvit framstälda, 
då fråga var om svedjebruket uti vissa delar af 
landet.

Af synnerlig vigt är vidare frågan om möj
ligheten att kunna afböja de hinder för enskilda 
jordegare att egna sina skogar en bättre vård, 
hvilka bero af skiftesdelningen eller af lotternas 
mångfald och oformlighet. Förut har det redan 
blifvit anmärkt att man deri ej kan bygga något 
hopp på nya skiftesregleringar, och det återstår 
således att söka en lösning i frågan på annat sätt. 
Man kan dervid utgå från den idé, som redan 
finnes uttalad uti 1864 års författning, der det 
i förhållande till äldre stadganden medgifves en 
större frihet att stycka och arrondera jordlägen
heter.

Om denna idé ytterligare utvecklas med spe- 
ciel hänsigt till skogsintresset, så att icke alle
nast transaktioner om skog blifva mera fullständigt 
och genom uttryckliga bestämningar legaliserade, 
utan äfven att vederbörande kontrahenter genom
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lagen kunna vara mera betryggade emot äfven- 
tyrliga påföljder af deras aftal, så borde icke 
oväsentliga fördelar kunna tillskyndas den sak, 
hvarom nu fråga är.

Alla de förändringar i jordbesittningen, hvilka 
sålunda kunde komma till stånd, bero visserligen 
icke ensamt af lagen, utan betingas äfven väsent
ligen af jordegarnes förmåga och insigt att kunna 
uppfatta och till sin fördel använda lagens med- 
gifvanden. Inrotade vanor och fördomar äro i 
allmänhet oböjliga, och när det gäller jordbesitt
ningen kan halsstarrigheten ofta göra alla öron 
döfva, men man torde likväl kunna hoppas att, 
ifall ämnet bearbetas, meddelade bättre insigter 
i förening med det egna intresset skola förmå att 
åtminstone småningom utöfva sina verkningar, och 
i all händelse får det icke vara lagen som står i 
vägen för en bättre ordning.

Om man förutsätter legislativa åtgärder af 
förbemälda beskaffenhet, kan denna bättre ordning 
vinnas på många sätt. Här må dock allenast ett 
förhållande beröras, som företrädesvis tyckes 
kunna intressera vederbörande för andra än här
tills vedertagna metoder för hushållningen i de
ras skogar. Uti en stor mängd af landets sam- 
fälligheter finnes en särskild bröstmark och en 
annan ofta nog mycket aflägsen utmarksskog. 
Den förra kan ofta vara fullt tillräcklig för lä
genheternas husbehof, isynnerhet om man förut
sätter en ordinär hushållning med skogens pro
dukter. Utmarken är då blott en onödig reserv
fond, som fördelad på otaliga händer är utsatt
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för all möjlig sköfling. Ifall intressenterna der- 
emot ville förena sig, efter verkstäld taxering och 
annars noga bestämda vilkor, om att förvalta sko
gen gemensamt under tillsyn af en sakkunnig rät
tare, skulle mången samfällighet sannolikt komma 
att ifrån denna nu föga betydande possession förr 
eller senare erhålla en stadigvarande inkomst, 
mångfaldt större än den augumentsränta, som 
några för en slik förmån ofta så högt beprisade 
rusthåll ega uppbära.

Det kunde lemnas beroende af intressenter
nas fria vilja, om föreningen skall blifva bestån
dande eller ingås på femtio år eller annan be
stämd tid, hvarefter liqvid om differensen uti 
vexande skog, med hänsigt till förändringarne deri 
under tiden för bolagets bestånd, komme att för
siggå, ifall detsamma icke prolongeras.

Det kan inträffa att flertalet intressenter uti 
en skog af ifrågavarande beskaffenhet äro hugade 
att tillgodogöra sig fördelarne af en sådan för
ening, men att någon eller några få icke vilja 
sluta sig dertill, ehuru fördelarne för dem kunna 
vara lika stora. I sådant fall borde man icke 
kunna tveka att, såvidt de‘ treskandes lotter ge
nom sitt läge äro hinderliga för bolagsegendo- 
mens förvaltning, göra bruk af ett expropriatoriskt 
stadgande, som skulle ålägga dem att antingen 
ingå i bolaget eller att emot lösen till de öfriga 
afstå sina skogslotter. Om det finnes rättvisa uti 
den nugällande lagens föreskrift derom att me
nigheter, som genom sjöfällning och tillandning 
kunna påräkna vissa fördelar, äro berättigade att
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emot lösen tillträda och tillintetgöra lagligen till
komna vattenverk, så är det icke mindre, utan 
tvertom mera rättvist att låta expropriationslagen 
utsträckas till nyssnämnda fa l l , som hafva en 
mycket större betydelse för landets kulturutveck
ling.

Möjligt är att icke nyss angifna, men väl 
andra utvägar kunna tjena till att afböja det 
ifrågavarande hindret för en bättre skogsvård. 
Om någon finner sin uträckning uti att genom 
köp, byten eller andra transaktioner bilda en 
sjelfständig lägenhet för skogskultur, så borde 
detta icke hindras, oaktadt lägenheten kunde 
komma att bestå af idel absolut skogsmark. För 
att efter nugällande rättsordning få gälla såsom 
besuttet hemman och för att dess område må 
kunna behjelpligt motsvara fordringarne för en 
rationel skogsskötsel, är det naturligt att den 
minsta tillåtna areal* för detsamma borde bestäm
mas till åtskillige hundratal och kanske till ett 
tusen tunnland. En viss fara för lägenhetens 
ödeläggande, större än i andra fall, skulle vis
serligen alltid förefinnas, då dess skötsel och nyt- 
jande beror af en enskild individs vilkor och vilja, 
men denna fara kan åtminstone för skogen i in
gen händelse vara så stor som den nu är, då 
alla tänkbara omständigheter bidraga till att för
öka den. Den blir än mindre om rättigheten till 
lägenhetens bildande, såsom skäligt kan vara, 
göres beroende af en godkänd, under modererad 
kontroll af sakkunnig myndighet stäld hushåll- 
ningsplan, och i värsta fall kan äfventyret ej
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blifva större än att jorden, utbjuden genom auk
tion för resterande utskylder, kan komma i kro
nans hand för att bättre och säkrare disponeras.

För samma ändamål finnes det ytterligare en 
utväg, som synes vara mera både verksam och 
tillförlitlig, emedan den i och för skogsvården 
lemnar mindre rum för enskilt godtycke. Om 
ett aktiebolag bildas för att efter en godkänd 
hushållningsplan idka sågrörelse eller blott och 
bart skogsbruk uti köpta eller arrenderade sko
gar, så belägna och sammanhängande att en god 
skogshushållning der kan bedrifvas, så bör detta 
medgifvas och lagen derom innehålla bestämnin
gar, som fullständigt förmå betrygga samteliga 
kontrahenters inbördes rättigheter. Tryggheten 
i rättigheter är det första vilkoret för all kultur, 
och törhända är det just saknaden af betryggande 
lagbud, som under senaste tider gjort skogssköf- 
larenas ock jordegarnes förhållande till hvarandra 
mindre kulturmässigt uti frågor om aftal för af- 
verkning.

Det är bekant att författningen af år 1868 
tillåter inteckning både för fordran ocl  ̂för rät
tigheten att under viss tid nytja en fastighet. 
Om man jemför detta stadgande med gällande 
bestämningar om arrende af särskilda egor under 
ett hemman, så blir det i hög grad tvifvelaktigt, 
huruvida aftal om rättigheten att under viss tid 
få afverka skog ifrån en lägenhet får betraktas 
såsom en nytjanderätt, hvilken kan med stöd af 
nyssnämnda lagbud intecknas. Våra författningar, 
både äldre och yngre, hafva varit så angelägna
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om stommens bestånd, att de gjort giltigheten af 
nytjorätten till särskilda dess egor beroende 
deraf, att arrendator erlägger till stommen en 
viss och verklig lega, och då måste man så myc
ket hellre förutsätta att det icke varit lagstifta
rens mening att bevilja inteckning för en rättig
het, som utan vilkor om skötsel och vård angri
per lägenhetens kapital- eller grundvärde. Emel
lertid hafva inteckningar af nämnda slag i många 
fall blifvit meddelade, jemte det de i åtskilliga 
andra blifvit vägrade eller upphäfda. Ett sådant 
osäkerhetstillstånd kan icke annat än bidraga till 
skogarnes förstörande.

Det är naturligt att afverkningsrätten i hvarje 
händelse skall kunna intecknas såsom en fordran, 
grundad på ersättning för brister uti aftalets full
görande, men längre bör rättigheten icke utsträc
kas, ty den innebär alltid en viss uppmuntran 
att förstöra skogarne. Sålänge lagen i öfrigt är 
så angelägen om jordlägenheternas besuttenhet 
som den fortfarande är, skulle sagde medgifvande 
stå i strid med hela systemet.

Annat är deremot förhållandet, om inteck
ning medgifves för ett verkligt skogsarrende eller 
för nytjanderätt på längre tid ända till femtio år, 
som är förenad med skyldighet för arrendatorn 
att vårda skogen och upprätthålla deri befinte- 
ligt kapital. I sådant fall bör inteckning med- 
gifvas så fast som möjligt, jemte det lagen äfven 
i andra afseenden bör betrygga såväl jordegarens 
som arrendatorns lagliga rättigheter.
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För öfrigt lärer det kunna medgifvas att sta
ten, mera än i frågor om enskildas hushållning, 
har rätt och anledning att öfvervaka förvaltningen 
af de ifrågavarande bolagen, antingen deras sko
gar tillhöra dem eller blifvit till dem upplåtna 
på arrende. Hvarje aktiebolag är underkastadt 
ett sådant band, och här linnes ingalunda skäl 
att göra detsamma lösare eller med andra ord 
att förneka bolagets minoritet, jordegare, arren- 
datorer m. fl. deras tillbörliga skydd.

Förestående framställning har haft till ända
mål att utvisa några af de medel, som kunde an
litas för att vinna en bättre och för skogsvården 
högst nödvändig arrondering af landets splittrade 
skogsmarker. Lagens medverkan för ändamålet 
kan icke blifva större än att den lemnar mera 
utrymme för de enskildas omtanke och verksam
het. Frågans lösning beror således till en vä
sentlig del deraf, att detta utrymme begagnas, 
och när man vet att slentrianen ofta trycker nog 
tungt på kalkylernas vågskål, så borde tillika 
några medel användas för att minska dess vigt.

Staten disponerar årligen ganska stora sum
mor för kanaler, strömrensningar, flottleder m. 
m., hvilka förmå underlätta transporten af sko
gens produkter. Dessa välgerningar komma ofta 
mera skogssköflingen än landets verkliga intres
sen till godo; och månne det derföre icke vore 
skäl att koncentrera hjelpen på sådana ställen, 
der mera lofvande utsigter för skogsvård börja 
visa sig, och förneka de öfriga andel deri? Ifall 
man bör antaga att täflan för den bättre ordnin-
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gen åtminstone till en början icke skall blifva 
stor, så kunde det fåtal, som utmärker sig, blifva 
fullständigare betjenadt och vinna ett förmånli
gare resultat af sitt företag. Om detta engång 
inträffat, torde en allmännare och intensivare täf- 
lan icke uteblifva.

Det kan vara upplysande i saken att här yt
terligare redogöra för några i Preussen nyligen 
vidtagna mått och steg, hvilka hafva en viss ana
logi med dem som ofvanföre blifvit satta i fråga. 
Sedan erfarenheten visat att en långt försiggån
gen jordstyckning uti några delar af monarkin 
haft ett menligt inflytande på vården af skogarne 
och deras bevarande, hade regeringen år 1874 
låtit utarbeta ett lagförslag, som bland annat in
nehåller bestämningar om bildande af skogsför- 
eningar (Waldgenossenschaften). Der säges: om 
en forstmässig hushållning på flere angränsande 
eller inom hvarandra omkastade skogslotter eller 
öde flackor icke kan åstadkommas annorlunda än 
under gemensam förvaltning, får hvarje delegare, 
kommunalmyndighet eller landspolisen väcka fråga 
om att der bilda en skogsförening, och vederbö
rande intressenter skola vara förbundna att un
derkasta sig den gemensamma förvaltningen, om 
flertalet af dem efter jordatalet samtycker dertill. 
Enhvar blifver då förpligtad att efter särskilda 
stadgar för föreningen följa en för hela skogs- 
blocket faststäld generel hushållningsplan, men 
får dervid icke beröfvas rättigheten att särskilt 
ega, bebruka och använda sin enskilda egolott. 
Uti kostnaderna för den gemensamma förvaltnin-
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gen skola alla deltaga efter sin andel. Detta 
förslag har sedermera af representantkammaren 
blifvit öfverlemnadt till granskning åt en särskild 
kommission, som jemväl godkänt detsamma och 
endast ifrågasatt några modifikationer deri af 
ringa betydenhet. Numera torde förslaget hafva 
vunnit kraft af gällande lag.

Det lärer kunna förutsättas att den före
slagna anordningen icke undgår att framkalla 
åtskilliga invecklade rättsförhållanden emellan del- 
egarne. Man tyckes hafva varit nödsakad att 
åsidosätta dem för att kunna behörigen taga i 
akt både det allmänna och det enskilda skogsin- 
tresset. En medlem i kommissionen hade uttalat 
såsom sin åsigt, att bolagsföreningen borde göras 
fullständig, men detta blef ej godkändt, och sjelf- 
fallet synes det äfven vara att hela anord
ningen icke passade ihop med ett sådant vil- 
kor, emedan det vore rättsvidrigt att tvinga en 
kanske nog stor minoritet att fullständigt under
kasta sin egendom en bolagsförvaltning. Dertill 
kommer att Tysklands mera utbildade skogskul- 
tur, den större betydelse som skogsegendomen 
har för de enskilda egarne och många andra kon
junkturer kunna försvåra möjligheten att der 
hvarken i den nämnda eller någon annan form 
anbefalla eller annorledes åstadkomma fullstän
diga bolagsföreningar.

Uti Finland har skogen ännu icke något fast 
värde, man låter här för ringa betalning stora 
flackor kalhuggas jemte det återvexten ruineras, 
och för ingen eller åtminstone för ganska få är
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skogsbruket den inkomstkälla, som uteslutande 
skall försörja dem. Här äro således fullständiga 
bolag mera möjliga att åstadkomma, hvaremot 
föreningar efter den Preussiska modellen skulle 
hafva föga utsigt för sig, emedan det skulle blifva 
alltför svårt eller omöjligt att uti en hushåll-, 
ningsplan inpassa milslånga och några tiotal al
nar breda skogstegar, så att deras egare kunde 
särskilt sköta dem och årligen afverka någon 
del af desamma. Det Preussiska förslaget kan 
således icke erbjuda oss någon direkt fingervis
ning för regleringen af skogsfrågan, men det har 
i alla fall sin betydelse derföre, att det be
kräftar behofvet af en sådan reglering och tillika 
ådagalägger huru man äfven annorstädes för ett 
allmänt och enskilt nyttigt ändamål nödgats ned
stämma den abstrakta eganderättens stränga for
dringar.

Det återstår ännu att orda om några rätts
förhållanden af mindre invecklad beskaffenhet. 
Dit hör frågan om skogseld. Våra nugällande 
lagbud derom lemna icke mycket öfrigt att ön
ska, och allra minst kunna de beskyllas för 
slapphet och likgiltighet. Åtskilliga detaljer el
ler partiela föreskrifter, egnade att förebygga 
skogseld, kunna visserligen behöfva modifieras 
och förfullständigas, men då endast de allmänna 
principerna och icke en omständlig behandling 
af detaljerna ingått i planen för denna skrift, 
kunna vi här ej vidare sysselsätta oss med denna 
fråga. Lagen är, om man noga väger saken, just 
icke skyldig dertill att våra skogar blifvit så
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gräseligen förstörda genom skogseld, utan detta 
beror företrädesvis af andra förhållanden, hvilka 
svårligen kunna aflägsnas, förrän en bättre, mera 
vinstgifvande och tillika på beståndande ressurser 
i framtiden mera bygd skogshushållning kommer 
till stånd.

Angående skogsåverkan må endast anmärkas, 
att en svensk författning af den 16 Juni 1875 
likställer sådan åverkan med stöld, om det till
gripnas värde öfverstiger femton kronor, men i 
annat fall tillämpas icke snatteribot, som är lin
drigare, utan ett särskilt för åverkan bestämdt 
högre ansvar, d. ä. större maximum för straffet, 
nemligen 1,000 i stället för 100 kronor och ett 
års straffarbete i stället för sex månaders fän
gelse. Man finner lätt att en viss inkonseqvens 
vidlåder detta lagbud. Ifall åverkansbrottet be
traktas såsom stöld, när det tillgripnas värde öf
verstiger femton kronor, så borde väl öfverträ- 
delsens natur derföre, att det tillgripna är något 
öre mindre värdt, icke kunna anses vara så olika, 
att brottet borde betecknas med annat namn och 
beläggas med annat ansvar än hvad lagen be
stämmer om den art af tjufnad, som bär namn af 
snatteri. Förhållandet tyckes med åsidosättande 
af alla teorier hvila på sådan praktisk grund, att 
man velat skärpa ansvaret för åverkan, men då 
straffet för snatteri ej motsvarade denna beve- 
kelsegrund, och man fann det mindre passande 
att göra tillgrepp af en ringare qvantitet skogs
produkter till en qvalificerad art af snatteri, så 
bibehöll man för denna öfverträdelse benämnin-
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gen åverkan och beläde den med ett strängare 
ansvar.

Detta förhållande kan hafva någon betydelse 
för vårt ändamål, emedan det visar huru litet de 
ofta upprepade striderna om obehörigheten att 
göra skillnad mellan stöld och åverkan haft in
flytande på frågans utveckling i praktiken. Ur
sprungligen bygde man denna åtskillnad derpå, att 
det tillgripna i åverkan icke innefattade ett värde, 
som berodde af menskligt arbete. Sedan sko- 
garne mer och mer blifvit föremål för omsorg 
och arbete, kan det på nyssanförda grund vara 
skäl att åsidosätta skillnaden mellan de ifråga
varande brotten, men deraf följer dock icke nå
gon nödvändighet att likställa dem. Att Sverige 
gjort det i förestående måtto kan förklaras der- 
igenom, att det allmänna rättsmedvetandet der 
och företrädesvis i södra landet, till följd af sko- 
garnes ringare vidd, skogsprodukternas högre värde 
och en intensivare skogsvård, redan uppbär en 
sådan föreställning.

Uti Finland förekomma dessa vilkor ännu icke, 
och sannolikt är derföre att den nämnda likstäl
ligheten komme att uppfattas såsom en drakonisk 
åtgärd, helst de nyss uppgifna straffmåtten till- 
ochmed för svenska förhållanden tyckas vara nog 
hetsigt tilltagna. Men lagar, hvilka man tillskrif- 
ver en sådan karaktär, äro i allmänhet förderf- 
liga. Det är icke genom hot och en efter all
mänhetens uppfattning öfverdrifven stränghet, som 
det sanna kan förverkligas. Om man nu redan 
ville hos oss likställa åverkaren med tjufven, kunde
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det hända att den förre icke skalle förlora, men 
den senare deremot vinna derpå, eller med an
dra ord, det kunde inträffa att tjufstraffet blefve 
mildare ansedt än förut. Att fortfarande göra 
skillnad dem emellan hindrar icke att låta åver- 
karen allvarsamt umgälda sin öfverträdelse.

För öfrigt behöfver det knappt erinras huru 
nödvändigt vilkor undervisningen är, då man vill 
befrämja en bättre skogshushållning. För jord
brukets räkning finnas af staten tillsatta åtskilliga 
både resande och icke resande agronomer —  så 
kommo orden utan all bimening att nedskrifvas 
—  och denna näring är dock redan så gammal 
i landet, att den småningom borde kunna förkla
ras myndig. Annat är fallet med skogshushåll
ningen, som ännu icke ens vidtagit och i många 
stycken bär medeltidens prägel samt derföre bör 
anses vara mera hjelpbehöfvande. För att be- 
tjena enskilda skogsegare borde åtminstone ett 
par forstmän anställas med underlydande en eller 
flere erfarne och sakkunniga rättare i hvarje län. 
Såsom mera förtroliga med allmogens vanor och 
åskådningssätt kunde dessa senare icke allenast 
såsom arbetsledare utan äfven såsom goda råd- 
gifvare blifva ganska nyttiga. Antagligt är att 
de ej skulle förmå höja skogsvården till någon 
mera superlativ ståndpunkt, men sådant är kan
ske icke heller önskvärdt, ty det kunde annars 
hända att den rationela skogshushållningen skulle 
komma i vanrykte, såsom detta var fallet med 
det rationela jordbruket, då det med all sin frem- 
mande ståt först gjorde sitt inträde i landet,



Det kan sluteligen förtjena att tillägga nå
gra ord om det relativa förhållandet emellan trä
varuhandeln och skogsskötseln. Om den förra 
icke är bygd på stadig grund, som förmår emot- 
stå de stötar och omkastningar, hvilka åstadkom
mas af konjunkturerna på verldsmarknaden, så 
återverkar den störande äfven på skogsvården. 
För båda blir hazarden mer eller mindre en fak
tor i alla kalkyler, och priserna på skogsvaror 
erhålla icke den stadga, som för hvarderas be
stånd är önskelig och högst behöflig. Om skogs- 
spekulanten, då efterfrågan är större, erbjuder för 
varan en sådan betalning, som afsättningen för 
tillfället medgifver, så kan hvarje ringa motgång 
i affärslifvet göra honom ruinerad, såvida hans 
ställning icke är tillräckligt solid och tillåter ho
nom att afbida bättre konjunkturer. För att vara 
betryggad måste han antingen missbjuda säljaren 
eller hålla i lager endast obetydliga qvantiteter 
af varan och derföre tidtals köpa och icke köpa 
deraf, men i sådant fall kommer åter handeln att 
blifva obetydlig, ty godset kan ej från skogen 
torgföras så hastigt som konjunkturerna kunna om- 
vexla. Producenterna och skogsintresset kunna 
icke befinna sig väl deraf, ty ställningen blir torf
tig för hvardera parten.

En daglig erfarenhet i vårt land bestyrker 
tillfullo sanningen af förenämnda äfventyr. Trä
varuhandeln fordrar stora förlagskapitaler, hvilka 
här saknas, och derföre befinner sig flertalet af 
våra träexportörer uti en ganska prekär ställning,
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antingen i beroende af hvarje konkurrensens vind
kast eller af utländska firmors dyrköpta förlag.

Nu är det emellertid fallet att affärsstyrkan 
beror mindre af de disponibla penningarnes massa 
än af inrättningar och institutioner, som göra det 
för trafikanterna möjligt att använda sina fasta 
och lösa tillgångar för att tillvägabringa omsätt
ningen. En köpman kan vara miljonär, men ifall 
han saknar stödet af dessa inrättningar, blir hans 
förmåga att upprätthålla rörelsen ganska svag. 
Eger han en bostad eller ett hus, hvars inköps
pris han utan olägenhet kunnat draga bort från 
sin rörelse, så beredes honom visserligen någon 
hjelp genom inteckning deri, men i öfrigt måste 
hans operationer uteslutande byggas på den per
sonliga krediten, som är dyr, äfventyrlig och i 
våra dagar kanske mer än förut misstänkt.

Det finnes för att afhjelpa en sådan olägen
het, ett förträffligt medel, som dag för dag mera 
anlitas i affärslifvet, ett medel som icke allenast 
gör omsättningen af sjelfva godset i åtskilliga af- 
seenden mera beqväm och mindre kostsam, utan 
äfven tillåter hvarje förmögenhetsdel af erkändt 
värde att begagnas såsom underlag för real kre
dit och tillochmed såsom omsättningsmedel i stäl
let för silfver och guld. Ett sådant ändamål 
hafva de i England först begagnade och numera 
på många andra ställen befintliga s. k. varudoc- 
korne.

Om några af landets mera betydande ham
nar för trävaruexport vore försedda med sådana 
dockor för ifrågavarande ändamål, d. ä. med säkra
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och väl inrättade upplagsplatser för trävaror, och 
skulle tillbörligen vederhäftiga bolag vara deras 
egare och ansvariga för depositionerna, komme 
säkert trävaruhandeln att i alla afseenden blifva 
mera solid och uthållande. Egaren af godset be- 
höfde icke anstränga sig för att ofördröjeligen 
få detsamma förflyttadt till London, Hull eller 
annan hamn, der upplagsplatserna kunna vara för 
tillfället öfverfylda, der kostnaden för godsets 
förvarande är relativt dyr och der det följakteli- 
gen mlssbjudes, utan han kunde nedlägga det
samma i eget land, der utrymme ej borde sak
nas, och hemma eller borta förskaffa sig nödig 
kredit med tillhjelp af en om godset utstäld s. k. 
warrant, hvilken i utlandet måste gälla vida mera 
än all slags inteckning i finsk fastighet, eller ock 
försälja hvarhelst han behagar sitt recipisse med 
rättigheten att uttaga godset, och sålunda göra 
sig mera oberoende af konjunkturerna samt undgå 
alla förluster, som en försändning i otid till ut
landet af den skrymmande varan kan medföra. 
Om han i förtid afsändt densamma till någon viss 
ort, så är han tvungen att der föryttra den, huru 
ringa behofvet deraf på platsen än kan vara, men 
ifall han opererar med de lättare flyttbara depo
sitionsbevisen, och håller varan hemma tills den 
blifvit försåld, så förmår han bättre draga fördel 
af de vexlande konjunkturerna på de skilda mark
nadsplatserna.

Till de betraktelser rörande skogsfrågan, som 
finnas ofvanföre utvecklade, kan en anmärkning 
sist fogas. Det är af vigt att icke vänta alltför



107

stora och bråda verkningar för en fullkomligare 
skogshushållning hvarken af en ny skogslag eller 
af andra vidtagna mått och steg. Om man vill 
gripa ändamålet alltför hastigt an, så kan man 
förfela detsamma. Naturens lag är för skogen 
långsam och säker återvext, och uti den borger
liga skogslagen med hvad dertill hörer bör samma 
princip icke heller förglömmas.

Sedan författaren nu ungefär uttömt sitt ve
tande om de hufvudprinciper och i allmänhet den 
ståndpunkt, hvarifrån det ifrågavarande ämnet ef
ter hans uppfattning borde betraktas, återstår det 
att öfverlemna de uttalade åsigterna åt andra för 
att ompröfvas, rättas och förfullständigas.
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