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I .

Skogsbruk och trävaruhandel.
Skogsväsendets ordnande har under mer än ett sekel 

utgjort ett ofta upptaget föremål för styrelsers och stats
ekonomers omsorg inom Europas flesta stater oeh i sednaste 
tid äfven utom denna verldsdels gränsor. Så har Stor-Bri- 
tanniens regering för omkring tio år sedan för de vidsträckta 
statsskogarna i Canada anordnat en förvaltning och är för 
närvarande betänkt på a tt för dess besittningar i Caplandet 
vidtaga likartade åtgärder, liksom äfven Holland för Java.

Äfven i Finland, der skogarna varit mer ringaktade 
och vanvårdade än i något annat land, med undantag möj
ligen af de nordligaste delarne af Ryssland, har man under 
sednaste trenne årtionden allt mer kommit till insigt om 
deras betydelse af en dyrbar nationalrikedom, och vigtiga 
åtgärder hafva blifvit vidtagna för desamma: forstväsendets 
inrättande och hushållningens ordnande ä militiestatens bo
ställen. Mer än någonsin förr har i närvarande tid den all
männa uppmärksamheten varit riktad på skogarna, och skogs- 
frågan har utgjort föremål för undersökningar och diskus
sioner inom tidningspressen, hushållnings- och landtbruks- 
sällskaper Samt behandlas för närvarande inom en för sådant 
ändamål af styrelsen särskildt nedsatt komité. De under 
inflytandet af en gynnsam konjunktur för trävaruhandeln 
stegrade priserna på skogsprodukter hafva bibringat landets 
invånare, från bonden till statsmannen, insigt derom, att 
äfven den förut ringaktade skogen kan erhålla värde, medan 
de för trävaruexporten i större omfång bedrifna afverknin- 
garna hos allmänheten uppväckt det förut så länge slumrande 
medvetandet om, a tt man i Finland hushållar illa med skogarna
och att detta kan leda till för landet betänkliga följder.i
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För enhvar, som eger kännedom om skogsbruket i Fin

land, kan denna klagan icke synas ogrundad, ty den innebär- 
tvärtom  en lika allmän som beklaglig sanning. Det kan ej 
betviflas, a tt skogsbrukets allmänna karaktär i landet, från 
äldsta tider till den närvarande, öfverhufvudtaget varit den 
att föröda skogarna, utan a tt göra något för deras vidm akt
hållande eller förbättrande. Man har härvid endast öfver- 
lemnat åt naturen att återställa hvad menniskan förstört. 
Det kan derföre väl vara på tiden a tt uttänka medel, hvari- 
genom ett bättre tillstånd kunde framkallas.

Yid öfvervägandet häraf ledes man främst till en un
dersökning af sjelfva orsakerna till detta missförhållande. 
Såsom den förnämsta af dessa hör man ofta nämnas jord- 
egarens okunnighet om grunderna för skogsskötsel, och utan 
tvifvel är denna i ej ringa grad en orsak dertill. Men då 
man tager i betraktande att icke allenast den jordegande 
allmogen, utan äfven herremannaklassen hushållat nära nog 
lika illa, och att, ända tilldess kronoskogarna ställdes under 
forstväsendets uppsigt, den största skogsförödelse egt rum i 
sjelfva statens skogar, samt slutligen, a tt det icke varit utan 
stor svårighet som landets styrelse kunnat öfvertygas om 
vigten och nödvändigheten af kronoskogarnas ställande under 
statens omedelbara förvaltning, så måste man inse, a tt skogs- 
förödelsen i Finland berott jemväl af annat än af okunnighet.

Dessa missförhållanden hafva varit betingade och hafva 
utgjort en nästan sagdt naturlig följd af jordkulturens ringa 
utveckling, af den öfverflödigt rika skogstillgången och af 
skogarnas deraf beroende ringa ekonomiska värde.

Liksom all ekonomisk verksamhet framkallas af behof- 
vet, utgör detta den förnäm sta regulatorn äfven vid jo rd 
näringen. Jordkulturens utveckling är sålunda främst be
roende af behofvernas större eller mindre intensitet hos den 
i ett land bosatta befolkningen. Så länge en i ett vidsträckt 
skogland glest kringströdd befolkning kan lifnära sig från 
sveder, odlar man. ej i åker. Först sedan befolkningen till- 
vext derhän, att svedernas afkastning blir otillräcklig, anläg- 
ges åkerbruk. Dervid användas dock endast extensiva bruk- 
ningssätt till dess kännbar svårighet att sålunda tillfredsställa
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behofvet af jordbruksalster tvingar att uttänka intensivare 

^metoder. Man dikar då jorden, bearbetar den djupare oeh 
med mera ändamålsenliga redskap, gödslar bättre, uppodlar 
jord af lägre bördighet och vinner härigenom i rikligt m ått 
medel a tt tillfredsställa behofverna. Men efter en kortare 
eller längre tid inställa sig åter svårigheter, söm tvinga 
jordbrukaren a tt uttänka nya medel, hvarigenom jordens af- 
kastning ytterligare kan förhöjas. Man öfvergår då från 
tvåskifte till treskifte, till koppel- och vexelbruk, drainerar, 
använder artificiela gödningsämnen, maskiner och ångkraft, 
samt kan härigenom i högre grad förhöja jordens afkastning 
än man förr vågat ana. Sålunda utgör hvarje väsendtligt 
framsteg, i jordkulturehs utveckling en naturlig följd af be- 
hofvernas större intensitet och nöden är dervid oftast men- 
niskans läromästare.

Skogsbruket, som utgör en del af jordnäringen, är be
roende af samma allmänna ekonomiska lag. Men härvid 
råder dock den väsendtliga skilnad, a tt nästan hvarje land i de 
tem pererade zonerna, der samhällen bildat sig, ursprungligen 
varit betäckt med skog, som förefunnits nära nog lika ym 
nigt som luft och vatten. Skogen utgör då för odlingen ett 
hinder, som måste undanrödjas för a tt lémna rum för bo
ningsplatser, sveder, betesmarker, ängar, åkrar och vägar. 
Man svedjar och bränner — hvilket då är likbetydande med 
odling. Först sedan befolkningen tillvext och jordkulturen 
utvecklat sig derhän, a tt man finner skogstillgången icke 
vara outtömlig, vaknar tanken derpå, att skogen kan erhålla 
ekonomiskt värde. Man föröder den då mindre, först i en
staka fall, sedan m era allmänt, men är ännu allt likgiltig 
för hvad den öfverflödigt stora skogsmarken afkastar, om 
blott den lemnar tillfälle a tt förse behofverna.

En tillvexande befolkning kommer dock skogarna a tt 
alltm era glesna och förminskas. Man kan antaga, a tt vid 
naturförhållanden, liknande dem i södra och m ellersta Fin
land, tillgången på skogsmark är öfverflödigt rik så länge 
befolkningen icke utgör mer än 500 invånare på en geogra
fisk qvadratm il; a tt vid en befolkningsnumerär af 500 till
1,000 tillgången på skogsmark ännu är rik, ehuru vid en



befolkningstäthet mf mer än 700 invånare på qvadratmilen, 
isynnerhet om skogarna blifvit vanvårdade, tillgången k a i^  
förefalla knapp och skogen äfven för husbehof erhålla 
något lokalt värde. Vi anse att först med en befolknings
täthet af 1,000 till 1,500 invånare på qvadratmilen den re 
lativa tillgången på skogsmark börjar m era kännbart minskas, 
hvilket åtföljes af m ärkbar svårighet vid behofvernas till
fredsställande samt lokalt värde på skogen, af hvilka för
hållanden uppkomsten af verklig skogsskötsel är beroende. 
Men vid en ännu mera tillvexande befolkningstäthet blir det 
en nödvändighet a tt genom lämpliga hushållningsmethoder 
och intensiv skötsel så mycket som möjligt förhöja skogs
markens alstringsförmåga för a tt behofvet af skogsprodukter 
på en ort, som man tänker sig isolerad och saknande till
försel från skogrikare trakter, skall kunna tillfredsställas. 
Skogsmarken, som under extensiva förhållanden endast varit 
vildmark, förvandlas då till kulturland, hvilket under inten
siva förhållanden ofta öfverstiger i värde och rentabilitet 
naturliga ängar och åkrar af lägre bördighet *). Skogen 
utgör då ej mer en tillfällig skänk af naturen, utan en pro
dukt af den menskliga odlingen.

Om man betraktar jordkulturen i Europas olika länder, 
finner man äfven, att verklig skogsskötsel bedrifves hufvud- 
sakligen blott der, hvarest befolkningens täthet och behof
verna uppnått en viss intensitet, såsom i mellersta och vestra 
delarna af vår verldsdel, t. ex. i Preussen med en befolkning 
af 3,582, Bayern 5,125, Böhmen 5,000, Frankrike inemot
4,000 och konungariket Sachsen med 9,295 invånare på en 
geografisk qvadratmil o.‘ s. v. Men att dylika siffror, hvilka 
af oss här blifvit framställda hufvadsakligen blott för att 
åskådliggöra en ekonomisk lag, ega en relativ betydelse och 
att de gestalta sig olika under olika naturförhållanden, är

*) Sålunda härröra de förändringar, hvilka man vid tid efter 
annan gjorda statistiska undersökningar funnit skogs-arealen hafva 
undergått i några af mellersta Europas stater, till en stor del deraf, 
att den. sämsta åkerjorden tidtals besås med skog för att återigen, 
sedan dess bördighet under skogbevuxet tillstånd blifvit förhöjd, upp
odlas till åker.



sjelffallet. Så anse flere af Tysklands mest framstående forst- 
män, att verklig skogsbrist blott undantagsvis der förefinnes — 
hvilket förhållande dock i ej ringa grad är beroende af en 
rik tillgång på surrogater (stenkol, brunkol, torf, sandsten 
m. m. — och a tt denna icke är att befara äfven om skogs
arealen genom uppodling ytterligare skulle minskas från dess 
närvarande ståndpunkt, som utgör 27$ af jord vidden. Men 
att i ett nordligt land, der skogstillvexten är betydligt sva
gare och behofverna större, förhållandet är annorlunda, be- 
höfver icke närm are förklaras.

Befolkningens täthet i Finland utgjorde år 1865 (enligt 
Tom. VI. af Statistiska byråns publikationer) i Nylands län 
818, Åbo och* Björneborgs län 700, Tavastehus län 525, Wi- 
borgs län 440, St. Michels län 389, Kuopio län 291, W asa 
län 428, Uleåborgs län 67, i medeltal för landet i dess helhet 
289 invånare på en geografisk qvadratmil. Mer än 1,000 in
vånare på samma ytenhet förefunnos då inom 19 landsför
samlingar, emellan 500 och 1,000 invånare inom 235, emel
lan 100 och 500 invånare inom 198 och mindre än 100 in
vånare inom 26 landsförsamlingar.

Dessa siffror utvisa, att befolkningens täthet för landet 
i dess helhet och för de skilda länen ännu icke är så stor, 
att denna kunnat framkalla svårigheter vid skogsbehofvernas 
tillfredsställande, hvilket endast inom några få af de tätast 
befolkade socknarne varit fallet. Detta öfverensstämmer äfven 
med det faktiska förhållande, a tt Finland i dess helhet är ett 
land rikt på skogsmarker och skogar. Kännbar skogsbrist råder 
blott inom ett fåtal församlingar, hvilka dock från närbe
lägna skogrikare trakter kunna förse sitt behof; god skogs- 
tillgång finnes i de flesta och öfverflöd på skog i en stor 
mängd församlingar. Hvarje län har sina skogrika bygder, 
om äfven inom några, såsom Wasa, St. Michels, Åbo och 
Uleåbörgs län jemväl finnas skogfattiga socknar.

Det är således befolkningens och behofvernas ännu 
ringa intensitet i förhållande till förråderna, som utgör den 
förnämsta orsak dertill, att skogen i Finland dels endast har 
ett mycket lågt, men i vidsträckta delar af landet, med 
undantag af det grofva virket, saknar allt ekonomiskt värde.
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Häruti ligger äfven den förnämsta orsak dertill, a tt vårt 
skogsbruk är förödande, att det är en extraktiv eller exploi- 
terande näring, men ej en skild form af produktiv jordkul
tur, att skogen fortfarande är en vildmark, hvars alster man 
slösaktigt förbrukar, utan att använda medel till förhöjande 
af dess afkastningsförmåga. Sådana förhållanden, som med 
makt framkalla och tvinga till skogsskötsel hafva ännu ej 
inträffat i Finland. Först sedan dess befolkning betydligt 
hunnit tillvexa, kunna andra förhållanden inträda, om ej u t
förseln af skogsprodukter och trävaruhandeln redan tidigare 
gifva värde åt skogen, hvilket till en viss grad redan skett.

Om man i de sparsamma källor, som förefinnas och 
hvilka främst bestå i skogarnas eget vitnesböiyl, undersöker 
hurudant skogsbruket varit i äldre tider då jordkulturen var 
ännu mindre utvecklad och befolkningen betydligt glesare än 
för närvarande, så finner man ovedersägliga bevis deruppå, 
a tt detta i dessa tider haft en ännu långt m era förödande 
karaktär än nu. Tydliga spår qvarstå deraf, huru för ett 
par århundraden tillbaka ett storartadt svedjande och brän
nande blifvit bedrifvet af invandrarene till de öde skogarna i 
de inre och nordliga delarna af landet, såsom i norra delen 
af Tavastland, der man ej sällan är i tillfälle att se åldriga 
timmerskogar, som uppvext i askan efter dessa forntida sve
der, hvilka af folktron stundom anses vara ett verk af jä tta r 
(^jättiläiset^). I dessa trakter var ännu för femtio år till
baka vanligt a tt å rot uttorka skogar bestående af storverks- 
träd för a tt bortbränna dem. Ännu för trettio år tillbaka 
ansågs denna hushållning för en berömvärd idoghet inom 
vissa socknar (Muldia, Keuru, Ilomants) och på vidsträckta 
skogsmarker ä r man der ännu i tillfälle att se ett betydligt 
antal skeletter af storverksfuror, qvarstående i de uppväxande 
ungskogarna (stundöm ända till 60 dylika stammar per tunn
land). Allmänt var då vanligt a tt afsigtligt antända de 
gamla barrskogarna, för a tt förvandla dem till löfskog och 
sålunda vinna högt värderade svedjeländer eller betesmark. 
Ännu för hundra år tillbaka bedrefs i Nylands län ett ej 
ringa svedjebruk, hvilket numera är fallet endast inom några 
få socknar.
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Anställer man åter jemförelse emellan skogsbruket i 

delar af landet med betydlig olikhet i jordkultur och befolk
ningstäthet i närvarande tid, så framställa sig bilder af de 
mest extrema förhållanden, såsom trakthuggning med skogs- 
sådd och plantering å en och annan lägenhet i sydligaste 
Finland, men ett våldsamt skogsförödande genom brännande 
uti inre landsdelar eller Lapplands skogmarker, hvilka af 
innebyggarene der uppskattas i mon af deras tjenlighet såsom 
betesmark för renhjordarne. Såsom en kulturbild från trakter 
med sednast antydda förhållanden förtjenar särskildt fram 
hållas Kuusamo socken med en jordareal af 2,074,000 tunn
land, såledös. icke m ycket mindre än Nylands län, men med 
en befolkning af endast trettio invånare på 'geogr. qvadrat
milen. Detta vidsträckta och högläridta skogland framställer 
ett intressant exempel deruppå, huru skogsförhållandena ge
stalta sig inom ett isoleradt territorium, der endast de lokala 
behofverna af skogsprodukter inverkat på utvecklingen af 
desamma. Då från större delen af denna socken vattendra
gen nedflyta till Hvita hafvet, har trävaruhandeln här lemnat 
skogarna oberörda. Men dessa sakna äfven derföre allt eko
nomiskt värde och behandlas af befolkningen med en stor
artad ringaktning. Man fäller här hvarje vinter ända till 
tiotal tusen träd, eller så mycket man hinner och anser af 
nöden, likvisst icke för stammarnes utan endast för mahn- 
lafvens skull, som vexer på dessa, för a tt sålunda erhålla 
föda för renhjordarna under de mest snörika månaderna. 
Under torra somrar antändas skogarna af den icke renskötsel 
idkande befolkningen, för a tt derigenom framkalla den fro
diga vegetationen af betesvexter, som under de närmast föl
jande åren uppstår på den brända jorden, och detta kallas 
här att odla mark (nruukaa m aata”).

Från det här belägna fjället Nuorunen voro vi i tillfälle 
a tt den 13 Juli 1868 se ej mindre än fjorton skilda skogs
eldar, hvilka ingen vårdade sig om att släcka. I Tavast- 
lands, Savolaks’ och' Karelens djupare skogstrakter var ännu 
för tvenne årtionden tillbaka skogsbruket ej mycket mindre 
förödande; timmerhandeln har dock hur gifvit stockskogen 
värde och i märkbar grad minskat skogsbrännandet. Men
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förflyttar man sig härifrån till trakter der jordkulturen står 
högre, är man i tillfälle att iakttaga, det skogsbruket här an
tager en allt mindre förödande beskaffenhet, och man finner 
slutligen i södra Nyland och Åbo län i enskilda fall verkligt 
god skogshushållning, under det skogarna i allmänhet här 
behandlas med en viss grad af skonsamhet. Man anträffar 
här en smal landsträcka af några mil, begynnande vid Kym- 
mene elfs utlopp och derifrån fortgående åt vester längs 
kusten, inom hvilket område skogarna blott undantagsvis äro 
eldskadade. Ofvanom denna ligger en annan landsträcka, 
der eldskadade skogar ännu äro mindre allmänt förekom- 
mande, men längre inåt landet och norr om 6.1’̂  ° lat. an
träffas allmänt skogsmarker och skogar, som bära spår af 
fareld. Likaså äro inom \Yiborgs län, der jordkulturen och 
skogsbruket stå på en lägre ståndpunkt än i vestra Finland, 
skogarna i närheten af den tätare befolkade kuststräckan 
vida bättre och mindre skadade än i de inre delarne af 
samma län.

Anmärkningsvärd t är äfven det förhållande, att i södra 
Finland, såsom i vestra Nyland, der skogarna blifvit strängt 
anlitade för fyllandet af behofverna hos en befolkning af 
mer än 800 invånare på qvadratmilen, äfvensom för jern- 
verk, vedexport m. m., dessa äro vida tätare och jem nare 
samt innehålla en betydligt större virkesmassa per tunnland 
än de öde skogarna i vidsträckta delar af nordliga Finland 
och södra Lappland, oaktadt yxan ännu aldrig blifvit förd 
derstädes. Detta förhållande utyisar ej mindre, a tt skogs
markens alstringsförmåga kan mycket förhöjas, då stegrade 
beliofver af skogsprodukter fordra det, än a tt i mon af en 
intensivare jordkultur intresse vaknar för en bättre vård af 
skogarna.

Af det föregående framgår den obestridliga sanning, 
att skogsbrukets dåliga och förödande karaktär i vårt land i 
främsta rummet härrör af skogarnas ringa värde, ooh detta 
skulle säkert vara ännu mycket mindre om icke utförseln af 
skogsprodukter gifvit dem något pris. Dessa förhållanden 
äro ingalunda egendomliga för Finland, utan hafva tvärtom 
med nödvändigheten af en ekonomisk lag gjort sig gällande



i alla länder, och äro derföre lika bestyrkta af erfarenheten 
som kända och erkända. I flere af mellersta Europas län
der, der ekonomiska förhållanden, motsatta dem hos oss, 
framkallat den utm ärktaste ståndpunkt i skogsskötsel och 
skogar, 'med hvilka våra icke tåla någon jemförelse, har 
jemväl den utländska handeln varit den vigtigaste regulator 
för skogsprodukternas pris och skogarnas värde. Men ojem- 
förligt mer än i de nyssnämnda tätt befolkade och industrielt 
högt utvecklade länderna är detta fallet hos oss, ty om icke 
verldshandelns behof äf skogsprodukter hade sökt sig väg 
hit, skulle skogarna här, med undantag endast af dem i de 
allra tätast befolkade trakterna, sakna allt värde. Såväl i 
Saimens som Kymmene och Kumo-elfvars vattenområden, 
hvilka nu lemna den ojemförligt största anpart i landets trä 
varuexport, hade äfven skogar af storverksträd ännu för icke 
lång tid tillbaka nästan intet värde; de voro prisgifna åt 
ständigt brännande och frambringade föga eller intet af värde 
för deras égare. Man kan derföre icke nog högt uppskatta 
de fördelar för skogsbruket, som redan framgått deraf, att, 
genom vattenkommunikationernas öppnande, de inre skogs
trakterna blifvit tillgängliga för afsättning af skogsprodukter, 
följder, hvilka först i en framtid, sedan skogarna hunnit .upp- 
vexa skyddade för fareldar och sedan jordegarene lärt sig 
att bättre vårda skogen, skola blifva rä tt kännbara. Utan 
export af skogsprodukter skulle hela de» jordvidd, som icke 
tages i anspråk för fyllandet af landets eget behof och hvil- 
ken till följe af dess territoriala läge kan uppskattas till 
minst en tredjedel, men möjligen till hälften af dess skogs
areal, utgöra en nära nog fullkomligt oproduktiv mark, hvil- 
ken skulle frambringa intet för nationalförmögenhetens för
höjande. Dessa skogsmarker skulle i sådant fall fortfarande 
utgöra endast en vanvårdad upplagsplats för öfverflödig skog, 
som blott tidtals af skogselden blefve förbrukad. Då man i 
närvarande tid stundom påbördat skogsnäringarne och trävaru
exporten allt ansvar för den nationela misshushållningen med 
skogarna, anse vi oss skyldige framhålla, a tt om än trävaru
exporten äfven har sin andel deruti, densamma dock derjemte 
utöfvar det stora och vigtiga inflytandet, a tt skogarna erhålla



värde, hvilket utgör det allmänna och nödvändiga ekonomi
ska vilkor, för a tt skogsskötsel skall kunna uppstå.

Den förnämsta export af skogsprodukter från landet 
utgöres som bekant af groft virke i form af sågad vara och 
torde denna, jem te utförseln af annat groft virke i osågad 
form, under sistlidet år tagit i anspråk en afverkning af högst 
3 millioner stammar. A tt denna afverkning icke är stor i 
förhållande till landets vidsträckta skogsareal, utan snarare 
kan anses ringa, derom torde alla fackmän vara af enstäm
mig åsigt. Detta har jemväl blifvit uttaladt af Forststyrelsen, 
som är i besittning af de mest fullständiga statistiska mate- 
rialier för frågans bedömande. Vid en jemförelse med af- 
verkningen i Sverige och Norge förefaller den hos oss ännu 
mer ringa*); ty endast ifrån Grlommens vattendrag utfördes 
redan för några år tillbaka 3 millioner och från Indals- och 
Ångerman-elfvarne 4 millioner sågblock årligen.

*) Under nedannämnde år exporterades sågade trävaror från:
oA r . Sverige. Norge. Finland.

Kubikfot. Kubikfot. Kubikfot.
l©64r. 46,000,000.
1 8 6 5 . 58,200,000.
1 8 6 0 . 56,200,000.
1 8 6 7 . 63,700,000.
1 8 6 8 . 71,200,000. 18,717,036.
1 8 6 9 . • 71,900,000! 45,977,000. 19,415,566.
18*70 . 77,400,000. 42,500,000. 16,705,128.
18*71. 80,800,000. 41,990,000. 18,571,236.
1 8 7 2 . 46,206,000. 23,102,893.

Det inbördes förhållandet emellan dessa länders total-export af 
trävaror är nära liknande det emellan de sågade trävarorna. Total
exporten utgjorde från Sverige år 1868: 98,100,000 kubikfot; år 1871: 
108,000,000 kubikfot; från Norge år 1869: 72,883,000 kubikfot; år 
1872: 83,827,000 kubikfot.

För Finland finnas officiela uppgifter om kubiska innehållet 
endast%)r sågade varor och brännved; allt annat virke är uppgifvet 
endast efter stycketal. Enligt en af oss uppgjord beräkning för 1872- 
års export torde totalbeloppt för hela exporten, inberäknadt bränn
ved, hafva utgjort 33,000,000 kubikfot; för år 1871 torde den hafva 
utgjort 28,000,000 kubikfot.
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Men ehuru det vore af intresse att kunna jemföra stor

leken af denna afverkning med den verkliga tillgången a f 
timmer i landets skogar, är detta omöjligt, ty af dessa tvenne 
storheter kan blott den förra ungefärligt uppskattas, medan 
deremot den sednare är fullkomligt obekant. Endast för krono- 
skogarne är tillgången af fullmogna och öfveråriga träd någor
lunda känd, men huru stor denna kan vara i de enskildes 
skogar, vet man ej. Besvärandet aif detta spörjsmål är ej 
heller af praktisk nödvändighet för statshushållningen, ty ehuru 
det i hvarje enskildt fall vore af vigt a tt reglera afverknin- 
gens storlek efter tillgången, är detta lika otänkbart som omöj
ligt för landet i dess helhet. Den bepröfvade sanning, a tt de 
ekonomiska rörelserna icke kunna ledas till vissa förut be
stämda mål, eger härvid sin giltighet, hvilket jemväl af er
farenheten är tillräckligt bevisadt i vårt land. I äldre tid 
och ända till dess förordningen af den 9 April 1861 frigjorde 
sågrörelsen, sökte man genom dess inskränkande skydda stock- 
skogarne. Följden deraf var den, att priset på sågtimmer 
äfven i närheten af de få utan konkurrens opererande såg
verken var ytterst ringa, och a tt de värdelösa timmerskogarna 
bortbrändes. De gynnsamma följderna af nyssnämnda för
ordning hafva först under sednaste år blifvit märkbara.

Tillgången på timmer i landets skogar är dock icke 
obegränsad. Om afverkningen deraf i närmaste framtid kommer 
a tt fortfarande tilltaga, hvilket till följe af ständigt nya såg- 
anläggningar kan förutses, så kan man, med hänseende till 
stockskogarnas i allmänhet af fareldar utglesade tillstånd, an
taga, a tt inom en viss tidrymd, möjligen redan efter 20 till 
30 år, en kännbar minskning i tillgången af groft sågtimmer 
i de enskildes skogar skall inträffa. Detta kommer dock, 
enligt hvad man kan sluta till af likartade förhållanden an~ * 
norstädes, ej a tt inträffa plötsligt, utan långsamt. Deremot 
kan man antaga, att, under inflytandet af stigande virkespriser 
och bättre skydd mot fareldar, produktionen a f  klent timmer^ 
hvars frambringande väl läm par sig för den enskilda skogs
hushållningen, bör blifva vida större än för närvarande. Följden 
häraf blir den, a tt sågverken åtnöja sig med timmer af mindre 
dimensioner än det, som nu förbrukas, och att det grofva
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virket företrädesvis uppsökes från* statens skogar, der hus
hållningen är ställd på återvext af dylikt virke. Men om 
äfven dessa afverkningar komme a tt ökas ända derhän, a tt 
till och med byggnadstimren skulle erhålla sådant pris och i 
vissa delar af landet blefve så sällsynt, att inländsk handel 
dermed skulle uppstå — hvilket efter all sannolikhet någon 
gång, ehuru möjligen först i en aflägsen framtid, kommer a tt 
inträffa — så är allt detta ännu icke likbetydande med verklig 
skogsbrist. É tt dylikt förhållande skulle utgöra en väckelse 
för konsumenterna till spärsamhet och för producenterna a tt 
bättre vårda skogen.

Hvad skogskommissionen i Norge, i hvilken tvenne af 
landets mest framstående forstmän voro medlemmar, y ttra t 
uti denna fråga, eger i så hög grad tillämpning på våra för
hållanden, att vi anse oss böra citera det:

”Då man hittills klagat öfver skogarnas förminskning, 
har man främst tagit i betraktande det ögonskenliga för
hållande, att skogarna blifva alltmera utglesade på timmer, 
så att det vanliga årliga utbytet vid exporten icke i läng
den kan erhållas, eller med andra ord, a tt det förhanden- 
varande förrådet af fullmåliga träd mer och mer begyn
ner försvinna. Detta är visserligen ett i och för sig be
klagligt förhållande, i synnerhet med hänseende till den 
minskade penningeinkomst, som är en följd deraf, a tt det 
huggbara timret redan är afverkadt; men denna olägenhet 
skulle vara af mindre betydelse i händelse den afverkning, 
.som medtagit de gamla förråderna, icke tillika hade lagt 
hinder i vägen för ungskogars uppkomst och trefnad. Men . 
sådant är tyvärr till en väsendtlig del fallet. Man har 
uteslutande lagt an uppå att utdrifva den största möjliga 
qvantitet af timmer och penningar från skogen, utan hän
syn till de yngre trädens konservation, och utan hänsyn 
dertill, att marken är vtirdelös om den ej efter hvarje 
hygge åte» kan betäckas med unga plantor. Derföre äro 
äfven stora sträckor af det tillförene goda skoglandet 
numera nakna *), och derföre hafva äfven stora qvanti-

*) Lyckligtvis hafva timmerafverkningarna i Finland, till följe 
af våra gynnsammare naturförhållanden, icke led t till skoglöshet.
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teter af halfmogen skog uttorkat på rot till ingen nytta, 
och ofta under sådana förhållanden, a tt det nu är förgäf- 
ves a tt vänta återvext. Detta är den största olyckan och 
det mest beklagliga förhållandet med våra skogar, hvilka 
härigenom förlorat en oersättlig del af deras framtida 
värde. Det är visserligen fallet, att den forcerade tim- 
merafverkningen, som hittills blifvit utförd, icke är för
enlig med ett rationelt skogsbruk, men man är dock öfver- 
tygad om, a tt våra skogar hade kunnat tillåta en icke mycket 
mindre afverkning än den närvarande, och ändå befunnit 
sig i ett långt bättre tillstånd, om större skonsamhet och 
god vilja varit rådande vid huggningarne.

Men oaktadt våra skogars förminskning således har en 
djupare och mer väsendtlig betydelse, än den, att de från 
forntiden qvarlemnade gamla timmérförråderna blifvit för
brukade, vill Kommissionen dock ej uttala någon betänk
lighet med hänseende till skogarnes tillräcklighet att förse 
landets behof och med hänseende till deras förmåga att 
bibehålla vårt sunda klimat, förutsatt, att man icke händan- 
efter lägger an på skogsödeläggelse. Tvärtom är det af- 
gjordt, att det ännu öfverhufvudtaget finnes stort öfver- 
flöd på skog till dessa ändamål öfverallt, der skoglöshetén 
härrör från tider, som äro längre aflägsna än att det nu 
lefvande slägtets minne kunde utsträckas till dem. Detta 
bevisas tillräckligt af den stora &lösaktighet, hvarmed alla 
skogsprodukter behandlas i landet och af de låga priser, 
till hvilka allt husbehofsvirke kan erhållas.

Man tviflar ej heller deruppå, att i händelse en sundare 
skogshushållning blefve införd, Norges skogar fortfarande 
kunde lemna tillfälle till trävaruexport, ty deras areal är 
jemförelsevis ganska stor; och det måste derföre betraktas 
som en sak af största vigt, att denna nationalrikedom räddas, 
hvilken hittills utgjort en betydlig och oumbärlig del af 
landets produktionsmedel.

Def har nyss blifvit anfördt, att det grofva timrets för
svinnande från Norges skogar i och för sig icke är ett så 
beklagligt faktum, som man vill göra det till; ty de pen
ningar som derigenom hafva. kommit in i landet, hafva



förökat dess resurser och hafva blifvit räntebärande till 
förmon för vårt jordbruk och andra näringar. Skogsaf- 
verkningen har utan tvifvel lemnat ett väsendtligt bidrag 
till den betydliga ”uppsvingningen” i jordbruk, industri, 
kommunikationsväsende o. s. v., hvaröfver man med skäl 
kan glädja sig.

Förutsatt, a tt den genom afverkningen blottade arealen 
hade blifvit försedd med ung och duglig återvext, så hade 
den vållade skadan åter varit botad. Det är äfven öfverallt 
fullkomligt öfverensstämmande med ett rationelt skogs
bruk att tillgodogöra den gamla skogen der, hvarest denna 
är blandad med unga plantor, hvilka dels lida af de äldre 
trädens skugga och derföre uttorkau.

I förbigående kan omnämnas, det en redan länge befa
rad och emotsedd minskning af skogsexporten från Norge 
ännu ej inträffat. I ett enskildt bref härom meddelar nyli
gen detta lands celebre skriftställare och forstman P. Chr. 
Asbjörnsen, ”a tt virkesexporten är i stadigt tilltagande, san
nolikt af den orsak, a tt de stigande och högre virkespriserna 
tillåta a tt utföra timmer från många trakter, som äro så afsides 
belägna, att det icke förr lönat sig att tillgodogöra dessa 
gamla förråderu.

Förhållandena i Sverige likna dem i Norge, och utan 
tvifvel har äfven detta lands under sednaste årtionden hastigt 
gjorda framsteg i välstånd och ekonomi i hög grad sin or
sak i skogsnäringarnes och trävaruhandelns utveckling. Såg- 
rörelsen och trävaruexporten i dessa länder har dock redan 
länge fått åtnöja sig med klenare dimensioner än det grofva 
virke, som hos oss förarbetas.

Vid en jemförelse med dessa länder kan ej förbises det 
för Finland gynnsamma förhållande, att vår skogsareal är 40, 
men Sveriges 29 och Norges endast 14 millioner tunnland, 
medan statsskogarna här intaga en jordvidd af 28 millioner, 
i Sverige för närvarande 750,000, men sedan afvittringarne 
i  Norrland hunnit slutföras 4 millioner, samt i Norge icke 
ens en half million tunnland.

Om det äfven utgör ett beklagligt förhållande, a tt det 
grofva virket småningom allt mer försvinner från de enskil
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des skogar, kommer dylikt virke dock ej att saknas i lan
det. Tillgången deraf bör nemligen i framtiden blifva betyd
ligt större i kronoskogarna, än för närvarande, och då en 
gång resultater hinna utveckla sig af det der införda skydd- 
systemet, böra ensamt dessa skogar kunna lemna råmaterial 
till en lika stor virkesexport som för närvarande pågår från 
landet i dess helhet. Om vi nemligen antaga, a tt denna af
verkning, inberäknadt de i skogen qvarlemnade skatarne, för 
allt groft virke utgör 60 millioner kubik fot, samt att den med 
barrskog bevuxna och för afsättning till Östersjön tillgängliga 
arealen är 10 millioner tunnland,- så skulle en årlig tillvext 
af endast 6 kubikfot per tunnland erfordras, för a tt från 
kronoskogarne erhålla detta virkesbelopp. Men en så stor 
timmerafkastning från kronoskogarna kan dock icke emotses 
förr än i en aflägsen framtid, och denna kan således icke 
ersätta en möjligen redan efter 30 år betydligt minskad till
gång af groft timmer i de enskildes skogar. Det blir då 
en nödvändighet för trävaruhandeln att vända sig till klenare 
virke dels i sågad eller bearbetad, dels i rå form, om icke 
en af landets mest vigtiga näringsgrenar skall aftaga. Under 
en fri utveckling af dessa förhållanden kommer det ock, efter 
all sannolikhet, a tt gå derhän, och grundade skäl finnas att

• antaga det en då till betydligt högre priser än för närva
rande skeende export af klenare virkéssortimenter kan be
reda landet till och med en större ekonomisk vinst än den 
närvarande utförseln af det grofva virket.

En förberedande öfvergång till dylika förhållanden u t
gör den i närvarande tid tilltagande exporten af klent virke 
i form af läkter, spiror, telegrafstolpar, bärlingar och isyn
nerhet props. af barrträd (runda stamdelar hållande minst 6 
fots längd och 3 tums diameter i lilländan), hvilken isynner
het ådragit sig uppmärksamhet och gifvit anledning till k la
gan om pågående skogssköfling.

Denna hufvudsakligen blott till sydvestra Finlands kust
orter lokaliserade afverkning anses under sistlidet år hafva 
uppgått till ett belopp af högst 1 | millioner ungträd. Den 
häremot väckta klagan om skogssköfling kan derföre ej bero 
af denna afverknings storlek, utan måste härröra deraf, a tt

15
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densamma hufvudsakligen blifvit bedrifven starkt inom vissa 
socknar och på ett för skogens fortbestånd konsiderationslöst 
sätt å en del lägenheter. Möjligen har denna afverkning äfven 
uppträdt i form af en i dessa trakter förut ovanlig kalhugg - 
ning och derigenom ådragit sig mer uppmärksamhet. — Hvad 
storleken a f  denna afverkning beträtFar, anse vi oss böra 
framhålla, a tt den tillsvidare är försvinnande liten, om man 
jemför den med landets skogstillgångar i dess helhet. Men 
äfven om man tager i betraktande endast den del af landet, 
hvarifrån detta virke nu utskeppas, är den icke stor. Det 
vore nemligen möjligt att utan skada för skogarna medelst 
hjelpgallring uthugga ett lika stort belopp af ungträd endast 
från kustsocknarna mellan Ekenäs och Nystad. Denna af
verkning utgör högst en åttondedel af det antal dylika träd, 
som årligen katas och uppbrännas till tjära.

Då från olika håll den åsigt blifvit yttrad, att afverk
ning och utförsel af klent virke är en förlilst för landet, och 
att denna såsom en möjlig orsak till skogarnas ruin borde 
stäfjas, anse vi oss böra framhålla, a tt afverkning af skog med 
kort omloppstid, hvarvid hufvudsakligen blott erhålles virke 
af små dimensioner, icke ogillas af forstvetenskapens theori 
såsom irrationelt, om blott denna afverkning utfö-res på ett 
för skogens återvext och dess bibehållande i full produk- • 
tivitet tjenligt sätt. Man kan i allmänhet icke föreskrifva 
vissa höga och för erhållande af groft virke afsedda omlopps
tider såsom de enda rationela. Frågan om den mest lämp
liga omloppstid för en skog måste skildt afgöras för hvarje 
fall, hvarvid icke allenast dess närvarande tillstånd och för- 
handenvarande naturförhållanden, men isynnerhet afsättnings- 
och öfriga ekonomiska förhållanden äro bestämmande. Om 
det närvarande priset på props och barrträd — hvilket invid 
södra kusten ej sällan är dubbelt högre än priset för några år 
tillbaka var på groft virke — skulle blifva bestående, så 
vore en kort omloppstid af 50 till 80 år med kalhuggning 
och påföljande sådd eller plantering i många enskilda fall 
den mest rationela skogshushållning.

Yid betraktandet af denna fråga, bör man ej heller för
bise, att en stor del af landets jordvidd, såsom skogbevuxna
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kärr, berg och måssar, icke kan frambringa annat än stam
mar af små dimensioner; a tt tiotal millioner träd finnas, som 
äro så eldskadade, a tt de icke kunna uppvexa till gröfre virke 
samt att det årligen ruttnar i landets skogar långt flere dy-, 
lika träd än hvad som utföres, oberäknadt ett flerfaldigt större 
antal ungträd, som uppbrännas på sveder och genom skogseld.

För införandet af den mest rationela och produktiva 
skogshushållning, trakthuggningen, är möjligheten att afsätta 
klena stammar, hvilka erhållas vid sjelfva trakthygget eller 
vid hjelpgallringarne, ett nödvändigt vilkor. Denna möj
lighet saknas dock inom den ojemförligt största delen af lan
det och tvingar att fortfarande afverka skogen medelst bläd- 
ning, hvaraf denna mer eller mindre lider. Af skogshushålla- 
ren emotses derföre möjligheten att afsätta klent virke såsom 
det för uppkomsten af skogsskötsel mest önskvärda förhål
lande. Om exporthandeln med virke af små dimensioner i 
framtiden skulle betydligt tilltaga och utveckla sig ända der- 
hän, att den 40 till 50 åriga barrskogen äfven i landets inre 
delar finge värde, så vore detta för uppkomsten af skogssköt
sel derstädes, och isynnerhet för hushållningen i kronans sko
gar, en stor fördel.

Men betraktar man ett sådant sakernas tillstånd, hvilket 
man tyvärr icke kan antaga att förr än i en aflägsen framtid 
skall utveckla sig, från rent ekonomisk synpunkt, så måste 
man inse, att en ofantligt stor nationalekonomisk fördel för 
landet deraf skulle härflyta, om de för närvarande värdelösa 
ungskogar, som betäcka tiotal millioner tunnland, genom för
ändrade konjunkturer i verldshandeln skulle erhålla penninge-. 
värde. Den af oss redan förut citerade norska skogskommis- 
sionen fram håller. i dess betänkande, huru möjligheten att af
sätta klent virke haft den påföljd: ”att man sätter långt högre 
pris på ungskogen än förr. — Dessa förändrade prisförhål
landen leda öfverhufvudtaget till ett försigtigare afverkiiings- 
sätf, som visar sig deruti, a tt man vid hygge af sågstock 
lägger vigt deruppå, a tt den qvarblifvande skogen icke myc
ket skadas.” — — “Det är klart, a tt det större eller mindre 
afståndet från utskeppningsorten eller öfverhufvudtaget från 
det ställe? der skogsprodukterna skola förbrukas, i väsendtlig

2
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grad bör hafva inflytande på storleken af de dimensioner, 
som man med största fördel uppdrager i sin skog. Man vill 
här blott anföra det exempel, a tt klent byggnadstimmer, möj
ligen af en icke högre ålder än 50 år, liksom brännved, med 
stor fördel kan afsättas i de stora städerna inom landet, och 
då skogen ligger nära hafvet jemväl till utlandet. Det ligger 
äfven i sjelfva sakens natur, a tt det är långt fördelaktigare 
att använda sin skog vid yngre än vid högre ålder, förutsatt, 
a tt priset per kubik fot virke i yngre skog är helst någor
lunda tillfredsställandet — Kommissionen afstyrkte derföre 
äfven såsom skadlig den ifrågasatta åtgärden a tt genom hög- 
tull på klent virke hindra dess utförsel, ehuru den af finan- 
siela skäl icke ansåg sig kunna förorda afskaffandet af den 
allt virke pålagda exporttull, hvilken var så låg, a tt den icke 
ansåg,s utöfva något kännbart inflytande på virkespriserna i 
landet *).

Man har någon gång hos oss hört uttalas den förmo
dan, a tt de för närvarande höga priserna på trävaror i u t
landet, som äfven uppdrifvit skogshandeln i Finland till en 
förut okänd höjd, skulle hafva sin orsak deruti, a tt skogarna 
i de länder, från hvilka verldsmarknaden hittills hemtat skogs
produkter, numera skulle tagit slut. A tt dessa höga priser 
icke kunna bero af en sådan orsak, framgår dock redan deraf, 
a tt trävaruexporten i dessa länder, icke allenast i nordliga 
men äfven i medlersta Europa, är större än den förr varit, 
under det man öfverallt gör de största ansträngningar för att 
begagna sig af den gynnsamma handelskonjunkturen.. Nästan 
allt virke, som exporteras från Finland och öfriga skogrika 
länder i Europa, användes såsom byggnadsvirke i de skog
fattiga länderna: England, Holland, Belgien, Frankrike, Spanska 
Halfön och Medelhafsländerna. Största delen deraf förbrukas 
der till inredning vid husbyggnad såväl i städerna som på 
landsbygden. Trävarornas pris beror derföre i främsta rum
met af den under olika tider större eller mindre företagsamhets- 
andan i detta hänseende. Då den ekonomiska rörelsen är mindre

*) Liksom i Norge, bör äfven i andra länder frågan om ex
port-tull på skogsprodukter tagas i betraktande endast ur finansiela 
synpunkter.
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liflig och förmögenhetsvilkoren stillastående eller aftagande, 
äro byggnadsföretagen mindre, såsom var fallet under loppet 
af föregående årtionde; men under den lifligare ekonomiska 
verksamhet, som vanligen plägar följa efter ett längre stilla
stående, förökas byggnadsföretagen och priserna på trävaror 
stiga. Äfven i vårt land kan man iakttaga ett likartadt för
hållande; det finnes knappast något törp, der man icke under 
närvarande förm ögnare#tider skulle bättra och bygga. De 
höga priserna på skogsprodukter falla åter, sedan marknaden 
blifvit fylld af en från många olika länder tillströmmande 
tillförsel, för att åter gestalta sig i en mera normal propor
tion emellan tillbud och efterfrågan.

Vi hafva velat i det föregående framhålla, a tt skogs
hushållningen, liksom hvarje annan ekonomisk produktion, för 
dess uppkomst och utveckling såsom ett aconditio sine 
qua nonu erfordrar möjlighet a tt afsätta sina alster, såväl de 
största som de minsta. Der tillfälle till afsättning saknas, 
kan verklig skogshushållning aldrig uppstå; man kan på sin 
höjd skydda och bevara skogen för en aflägsen framtid i den 
förhoppning, att tillfälle till afsättning då skall yppa sig. 
Häraf framgår sjelffallet, a tt skogsskötselns intressen i främsta 
rummet befrämjas derigenom, att afsättningens vägar så mycket 
som möjligt öppnas, men att de deremot skadas och motver
kas genom hinder, som ställas för en fri afsättning af sko
gens produkter.



Skogshushållning och. lagstiftning.
I föregående afdelning har blifvit framstäldt, huru upp- . 

komsten af skogshushållning är beroende deraf, a tt skogen 
har värde. Då skogsprodukternas pris är högt, får äfven jo r
den högre värde. Härigenom stegras jordegarens omtanke 
och intresse att förhöja inkomsten från det dyrare jordkapi
talet. Detta kan endast ernås genom skogshushållning, hvars 
syftemål är a tt från jorden frambringa de mest värdefulla 
skördar af skogsalster. Endast det högre värdet hos skogen 
har i många länder framkallat en utmärkt skogsskötsel, t. ex. 
i Konungariket Sachsen, der äfven bonden är angelägen att 
genom sådd och plantering återställa en borthuggen skog.

Näst skogsprodukternas stigande värde är kunskap och 
bildning hos jordegaren den förnämsta väckelse till ett bättre 
skogsbruk, hvilket förhållande man äfven i vårt land kan iak t
taga. Den framtida förhöjning i folkbildningens nivå, som 
man af folkskolan får vänta, skall äfven komma skogssköt- 
seln till godo.

Såsom för närvarande direkt i sådant afseende verkande 
medel har med skäl blifvit föreslaget inrättandet a f  en skola 
för skogvaktare, samt undervisning vid jordbruksskolorna uti 
ifrågavarande yrke .

Härtill ville vi ännu tillägga det förslag, att en forst- 
man a f  staten blefve anställd för att, liksom stat sagronomer na 
vid jordbruket, tillhandagå jordegare med råd och upplysning 
rörande deras skogshushållning. # *

E tt vigtigt vilkor för utvecklingen af ifrågavarande hus
hållning är dock ett större välstånd hos landets jordbrukare. 
En skuldsatt jordegare kan sällan vara god skogshushållare, 
af det skäl, a tt han ej har råd dertill. Då dét ekonomiska 
spörj sm ål ställes, huruvida man hellre har en egendom utan

I I .



skog eller ingen egendom alls, så behöfver man endast försätta 
sig i samma belägenhet för att veta svaret. I de länder, der den 
bästa skogshushållning i enskilda skogar utvecklat sig, till
höra dessa oftast rika egare till stora gods. Der, hvarest en 
i små lotter parcellerad egendom tillhör en fattig allmoge, 
finnes icke god skogsskötsel.

Men om äfven de förut nämnda yttre vilkoren för upp
komsten af bättre skogsskötsel förefunnes och denna jemväl 
delvis skulle uppstå, så vore landets skogsbehof dock ej väl 
betryggadt endast af den enskilda hushållningen. Det är nem
ligen af den mest vidsträckta erfarenhet bevisadt, att sjelfva 
skogshushållningens ekonomiska vilkor göra denna gren af 
jordnäringen, isynnerhet hvad högskogsbruk beträffar, mindre 
lämplig för den enskilde än för staten, kommuner, korpora
tioner, eller öfverhufvudtaget egare, hvilkas hushållningsprin- 
ciper icke endast äro beroende af stundens behof, utan jem 
väl utsträckas till en aflägsen framtid.

En rationel skogshushållning innefattar främst följande 
tvenne grundvilkor: 

l:o att genom god återvext skogsmarken tvingas att fram
bringa den största möjliga qvantitet af produkter;

. 2:o att' skogen afverkas uthålligt efter en för längre fram
tid uppgjord plan och med beräkning af hvad dess till- 
vext kan medgifva.
Endast härigenom är en oförminskad produktion möjlig; 

men dessa vilkor uppfyllas oftast ej a f  den enskilde. Skogs
hushållningens låga rentabilitet gör att omloppstiden nedsättes 
så kort som möjligt, tilldess man från högskog kommer till 
lågskog. Oaktadt höga priser på skogsprodukter utgöra den 
största väckelse till skogsskötsel, framkalla de parallelt här
med jemväl lockelse till devastation. Dessa omständigheter 
hafva som bekant ledt dertill, att man genom lagstiftningens 
mellankomst sökt framkalla en bättre hushållning i de enskil
des skogar genom dessas ställande under en viss kontroll och 
uppsigt från statens sida.

Då i närvarande tid blifvit påyrkadt en längre gående 
tillämpning a f  dessa principer äfven i vår skogslagstiftning,
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torde en framställning af grunddragen hos den utländska och 
den dervid vunna erfarenhet vara af intresse *).

Inskränkningar af den enskildes fria förfogningsrätt öfver 
sin skogsegendom hafva tidigast blifvit vidtagna i Frankrike, 
der man genom skogsordningar, utgifna åren 1518, 1561, 
1571 och 1573 begränsade kleresiet och kommunerna i ny tt
jandet af deras skogar. Härmed afsågs till en början endast 
bevarandet af det grofva byggnadsvirket, hvilket man sökte 
ernå genom förbud mot kort omloppstid och genom jordega- 
rens åläggande a tt reservera en viss y ta till timmerskog.

Den för skogsväsendet i Frankrike mest genomgripande 
och under mer än ett århundrade gällande skogsförordning 
var Colberts ryktbara ordonnance af år 1669, hvarigenom i detta 
land infördes en y tterst sträng statsuppsigt öfver de enskil
des skogar. Man åtnöjde sig ej med a tt endast utgå från 
välfärdspolitins synpunkt, utan sökte att på allt sätt göra de 
enskildes skogar till en källa för kronoinkomst. All afverk
ning måste ske under uppgift af statens tjenstemän, och af 
priset, som erhölls vid försäljningar, tillföll ända till hälften 
kronan. Till fästningsbyggnaderne levererades virket utan 
all ersättning. Det var icke ens tillåtet a tt för eget husbe- 
hof fälla byggnadstimmer utan a tt anmälan derom, minst en 
månad förut, blifvit gjord hos ortens forstsekreterare. I när
heten af Paris och vid de till denna stad ledande floderna 
var kolbränning förbjuden. Hushållningens och afverkningens 
tekniska detaljer voro noga reglem enterade: den kortaste, till- 
låtna omloppstid fastställd m. m.

*) Denna framställning grundar sig företrädesvis på följande 
litteratur: W. Pfeil. — Die Forstpolizeigesetze Deutschlands und Frank- 
reichs. Berlin 1834. C. F. A. Grebe. — Die Beaufsichtigung der Pri- 
vatwaldungen von Seiten des Staates. Eisenach 1845 (innehållande 
en-fullständig litteraturöfversigt). V. Vogelmann. — Die Forstpolizei- 
Gefcetzgebung bezuglich der Privatwaldungen im Grossherzogthum 
Baden. Karlsruhe 1871. (Det bästa i nyare tid utkomna arbete rö
rande detta ämne). J. Pannewitz. — Die Wälder Frankreichs 1863. J. 
A. Rogron. — Code forestier. Paris 1850. Brater. — Das Forstgesetz fur 
das Königreich Bayern. Wiirzburg 1853. Th. Mejdell. — Norges Skove- 
Christiania 1858 m. fl.
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Denna förordning var, såsom man lätt kan föreställa 

sig, olidlig för jordegarene. Man ansåg det snarare för en 
olycka än en lycka att ega skog, som kunde frambringa hög- 
stammigt virke, och gjorde marken skoglös för att undvika 
trakasserier.

Reaumur y ttrar i franska vetenskapsakademins memoi- 
rer: “Skogarna försvinna på ett oroväckande sätt omkring
kloster, städer och gods. Frankrike hotas af en fruktansvärd 
skogsbrist Ekskogarna skola försvinna, liksom redan fallet 
varit med kastaneiskogarna, Oaktadt Colberts förträffliga 
lagar saknas allt skeppsvirke och alla använda medel till dess 
bibehållande hafva varit förgäfves. Det finnes ingen stad eller 
by, som icke nu vore fattigare på skog än 50 år tidigare. Alla 
akademier bekymra sig förgäfves att upptänka medel till före
byggande af denna hotande skogsbrist. Skogegaren finner 
alltid utvägar a tt hugga de högstammiga träden”. På samma 
sätt yttrade sig Buffon 1739.

Arthur Young klagar öfver en otrolig skogsförödelse i 
Pyreneerne (1787), erkänner skogarnas snabba aftagande och 
framhåller, att virkespriserra från 1688 till 1789 eller på en 
tid af 100 år stigit från 3 till 21 livres för samma qvantitei. 
Men hvaraf kan detta härröra, y ttrar han, — endast deraf, att 
åkern inbringar mer än skogen, och jordegarene hafva full
komligt rätt, då de af inga lagar låta hindra sig ifrån att an
vända sin jord sålunda, a tt den lemnar den största möjliga 
inkomst.

I intet land, y ttrar Mirabeau, har man uttänkt mera ty 
ranniska utvägar till ett afskyvärdt undertryckande af jo rd
kulturen än genom Colberts lagstiftning. Anställandet af de 
många forst-kontrolltjenstemännen, hvilka alla vilja lefvp, godt, 
är orsak dertill, a tt maii låter de skogar försvinna, för hvil- 
kas bevarande des$e äro anställda. Enhvar som i Frankrike 
planterar ett träd, y ttrar Steevart, ställer sig och detta träd 
under forstembetenas administration, och har ej rättighet att 
åter fälla detsamma utan skildt tillstånd. Detta är den na
turliga orsaken. till, att man ingenstädes i närheten af byarna 
ser några träd.

Yi anföra alla dessa bedömanden endast för att visa



huru man, oaktadt- uppsigten öfver skogarna under mer än 
ett århundrade varit ytterst sträng och undersåtarene blifvit 
förtryckta, hvarken kunnat hindra skogarnas aftagande och 
förödande eller skogsarealens förminskning, men allsicke kunnat 
framkalla skogsodling44. (Pfeil. 1. c.)

Det var derföre ej förvånande, att revolutionen äfven 
häruti framkallade en omstörtning. Hushållningen frigjordes 
fullkomligt genom dekret rörande privatskogarna 1790 och 
kommunalskogarna 1792. En stor del af statsskog&rna såldes 
åt enskilde.

Dessa i motsatt riktning gjorda misstag föranledde Na
poleon I att ånyo inskränka den enskilda hushållningens fri
het. Kommunalskogarna ställdes under statens uppsigt. All 
uppodling af skogsmark förbjöds under närmaste framtid af 
25 år, derest icke skildt tillstånd blifvit meddeladt af les con- 
servateurs des foréts: Det grofva ekvirket förklarades åter
stå under kronans regal och utstämplades för marinens behof. 
Krutfabrikationen erhöll förköpsrätt till allt för densamma an
vändbart material, o. s. v. — Förhållandena gestaltade sig ånyo 
sålunda, att (enl. Pfeil) 44en jordegare icke kunde nyttja sin 
skog så, som det syntes honom sjelf mest fördelaktigt44.

Efter restaurationen insåg man derföre nödvändigheten 
af en ny lag, som vore mindre tryckande för jordegarene, 
men hvilken dock kunde sätta en gräns för den allt fortfa
rande öfverklagade skogsförödelsen. Förberedelser dertill 
vidtogos redan år 1823 och den 21 Maj 1827 blef den nya 
lagen antagen, hvilken, med mindre väsendtliga tillägg och 
ändringar ånyo utgifven 1860, för närvarande är den gäl
lande code forestier. Enligt denna lag stå alla kommuners, 
korporationers, kleresiets och stiftelsers skogar fullkomligt 
under statsadministrationens uppsigt och behandlas efter lik
artade hushållningsprinciper som statens skogar. För betäc
kande af förvaltningskostnaderne godtgöres statskassan med 
högst 5g af inkomsten från försäljningarne. För de enskil
des skogar gäller fortfarande den bestämning, a tt uppodling 
af skogsmark ej får ske utan skildt tillstånd. För öfverträ- 
delse af denna förordning äro böter utsatta från 500 till 1,500 
francs per hectare ( =  2 tunnland), samt tvungen återodling
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af skog på samma mark. Hushållningen i de enskildes sko
gar är för öfrigt fri.

I förbigående kan omnämnas, att -skogsväsendet i sagda 
land under loppet af sednaste årtionden gått mycket framåt. 
Icke allenast genom regeringens försorg hafva betydliga area
ler af skoglös mark blifvit planterade, utan äfven genom en
skild företagsamhet hafva stora ytor å de från urminnes tid 
nakna landerna (les ländes) blifvit odlade med skog *).

I de tyska staterna funnos ej i äldre tider inskränkningar 
i den enskilde jordegarens frihet vid skogshushållningen. Några 
bestämningar rörande skogsbruket ingingo väl redan i de 
Burgundiska och Ripuariska lagarna — såsom förbud att 
hugga bärande träd och att göra intaga i byaskog — ; en
skilda skogsordningar utgåfvos redan ganska tidigt, af hvilka 
den äldsta år 1144 för klostret Mauermiinster; men dessa la
gar voro blott af privaträttslig natur. Det var först efter 
det i Frankrike gifna föredömet man i dessa stater, och 
företrädesvis i södra Tyskland, begynte införa en politilag- 
stiftning för de enskildes skogar genom utgifna förordningar
i Bayern 1568, i Baden 1586, i Wiirtemberg 1614 m. fl*. En 
österrikisk provinsiel förordning af 1786 framställer ett exem
pel på dessa skogsförordningar från äldre tider i södra Tysk
land:

Uppsigten öfver alla skogar tillkommer staten. Hvarje 
skog bör stå under tillsyn af en kunnig förvaltare. Af mindre 
skogar sammanslås flere till ett förvaltningsområde. Alla sko
gar skola uppmätas och indelas i årshyggen, hvilkas afverk-

*) Frankrikes skogsareal utgjorde år 1863: 17,670,358 tunn
land, hvaraf 2,228,976 tid. tillhörde staten; 4,071,470 tid. kommuner 
och korporationer; 11,369,912 tid. tillhörde enskilda lägenheter. Om
kring % af denna areal var högskog, återstoden nederskog och me
delskog. Från år. 1791 till år 1851 hade Frankrikes skogsareal min
skats, hufvudsakligen genom uppodling af skogsmark, med 1,556,116 
tunnland. Skogarne intogo år 1863 nära V6 eller omkring 17% af lan
dets jordvidd. — I Algier intaga skogarna en arealvidd af 1,626,189 
tunnl., hvaraf 540,253 tunnl. högskogar, (hufvudsakligen bestående af 
korkek och andra ekarter, ceder, silfvergran, lönn och oliv) samt 
1,085,936 tunnl. nederskogar (bestående af Thuja, Mastix, Pistacier, m. 
fl.) (Pannewitz. Die Wälder Frankreichs).
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ning noga bör iakttagas. För hvarje trädslag är skildt bé- 
stäm dt den kortaste omloppstid, som är tillåten. Det för 
hvarje skog fastställda afverkningsbeloppet får ej öfverskri- 
das. Upprödjning af skogsmark till åker, äng eller vinberg 
utan skildt tillstånd är förbjudet. Kala berg och höjder skola 
genom sådd eller plantering göras skogbärande. Alla af 
förvaltaren meddelade föreskrifter rörande afverkningssätt 
och återvext måste följas. Skogsmark får ej upplåtas till 
bete förr än ungskogen uppnått viss ålder. N ja  skogkon- 
sumerande verk få ej anläggas, ej heller virkesexport till u t
landet bedrifvas utan skildt tillstånd af styrelsen. Slösaktig 
förbrukning af skogsprodukter, såsom byggande af massiva 
trädbyggnader med stockväggar, är förbjudet. En skild tjenste- 
mannakorps skall öfvervaka allt detta. — Dessa skogsordningar 
voro således en trogen imitation af Colberts system i Frankrike.

Den nu gällande skogslagen för den Österrikiska mo
narkin är af den 3 December 1852. Den innefattar följande 
hufvudsakliga bestämningar rörande de enskildes skogar *):

§ 1. Skogarna indelas i statsskogar, kommunalskogar och 
privatskogar.

§ 2. Utan särskildt tillstånd får ingen skogsmark undan
dragas skogsproduktionen eller användas till andra 
ändamål, för hvilket böter från 2 mark 40 penni till 
12 mark per tunnland äro utsatta, förutom tvungen 
återodling af skog på samma mark.

§ 4. Skog får ej förödas, det vill säga behandlas sålunda, 
a tt dess framtida skogsproduktion derigenom skadas 
eller om öjliggöres; i förra fallet bötas såsom i § 2 
är fastställdt, men i sednare fallet ändå till 24 mark 
per tunnland.

§ 5. Invid gränsorna mot fremmande skogsmark får icke 
sådan afverkning ske, a tt grannens skog utsättes för 
stormskada, hvarföre der sådant kan förutses en storm
kappa af minst .20 famnars bredd bör qvarlemnas till 
dess den angränsande skogen äfven kommer a tt af- 
verkas.

*) Die Forst und Jagdgesetze der Oestr. Monarchie herausge- 
geben von Karl Schindler. Wien 1866.
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§ 6. På mark, der flygsand kan uppstå, liksom på expone

rade belägenheter, får skogen afverkas endast i smala 
tegar, eller ock medelst långsam utblädning, hvilket 
jemväl bör iakttagas i de högsta bergstrakterna vid 
skogsvegetationens gräns.

§ 7. Vid sjö- och flodstränder, liksom på branta berg-» 
sluttningar bör afverkningen verkställas med den 
försigtighet, a tt ej jord ras uppstå.

§ 8. Öfverträdelse af de i §§ 5, 6, 7 gifna bestämningar 
bestraffas med böter från 48 till 480 mark.

§ 9. Skogar, som äro belastade med bruksrättigheter (ser- 
vituter) böra icke allenast bibehållas, utan jemväl 
behandlas på uthålligt sätt och efter lämpliga hus- 
hållningsmethoder.

§ 19. Om vissa skogar ega betydelse såsom skydd för per
soner, statens eller enskild egendom, mot laviner, 
jord-, berg- eller sten-ras, så kunna dessa, till den 
del de utöfva ett sådant inflytande, af staten beläg
gas med ^Bann^.

Bannläggningen består i meddelandet af noggranna före
skrifter med hänseende till en mot dylika olyckor skyddande 
skogsbehandling. Då i dylika fall anspråk göras på skade
ersättning, behandlas de efter gällande lagar. Särskilda per
soner hafva uppsigt öfver och äro ansvariga för behandlingen 
af dessa skogar.

Denna lag gäller alla öfriga delar af riket, men icke 
Ungern och Böhmen, der äldre förordningar äro bibehållna *). 
Af alla till det nuvarande tyska statsförbundet hörande län
der har endast konungariket W iirttemberg ända till närva
rande tid bibehållit den gamla regimen, i det nemligen den 
1614 utgifna skogsordningen ännu är gällande. Enligt denna 
förordning äro icke allenast kommuner och stiftelser, utan 
jemväl privata skogsegare fullkomligt ställda under statens 
förmynderskap. De hafva icke något fritt val med hänseende

*) Österrikiska monarkins skogar (hvilka innehålla 355 olika 
träd- och buskarter) innefatta en arealvidcl af 37 millioner tunnland. 
Exporten af skogsprodukter utgjorde år 1864: 64,000 famnar bränn
ved samt 52 millioner kubikfot sågvaror och byggnadsvirke.
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till sin skogshushållning, utan staten bör meddela dem de
taljerade föreskrifter huru de skola förfara.

Så lyder lagen — men dess tillämpning åsidosattes i 
högsta grad hvad beträffar de privata skogarna. Förvalt
ningspersonalen är nemligen genom särskildt meddelade före-

• skrifter*) anbefalld att icke härvid förfara med stränghet 
och noggrannhet. De kommuner och korporationer tillhöriga 
skogarne förvaltas af statens tjenstemän liksom staisskogarne.

I Bayern infördes jemväl redan tidigt, och isynnerhet 
i föregående århundrade, en sträng ordning för de enskildes 
skogar, liknande den i W urttem berg. Då .emellertid en all
män klagan uppstått öfver detta tryckande system och öfver 
tjenstemännens missbruk, befriades privatskogarna år 1803 
från direkt uppsigt. En år 1827 utgifven ny skogsförördning 
tillskärpte åter denna lagstiftning, men ej för längre tid än 
till år 1852, då den nu gällande skogslagen blef utfärdad.

Den innehåller följande bestämningar rörande de en
skildes skogar:
Art. 1. Hvarje skogsegare har rättighet att fritt nyttja och 

hushålla med sin skog, med iakttagande dervid dock 
af andras rättigheter och bestämningarna i denna lag. 

Art. 19. Privata skogsegare äro vid deras hushållning för
bundne a tt iakttaga de i denna lag gifna forstpoliti- 
bestämningar. — Dessa äro följande:

Art. 35. Fullständig eller parti el uppodling af skogsmark är 
tillå ten :

l:o om den mark, som skall rödjas, otvifvelaktigt egnar 
sig för en bättre användning, isynnerhet till åker, 
äng, trädgård eller vinberg;

2:o om den ifrågakommande skogens fortbestånd icke är 
nödvändig till skydd mot skadliga naturförhållanden;

3:o om andra personer, som ega bruksrättighet till sko
gen, tillåta det.

Art. 36. Skyddskogar, hvilkäs uppröjdning enligt art. 35 mom.
2 är förbjuden, äro följande:

*) Se V. Vogelmann. Die Forstpolizeigesetzgebung in Baden. 
Pag. 150 och G. v. Viebahn. Statistik Detytschlands> 1862. Pag. 673.
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l:o på bergstoppar, bergsträckor, branta bergsluttningar; 
2:o på stenhölster i de högre bergstrakterna, höga expo

nerade belägenheter i alperna och alla andra orter, 
der skogen tjenar till skydd mot jordras och laviner 
eller der genom skogens borthuggning stormskador 
kunna inträffa;

3:o i trakter, der skogen utgör ett skydd mot flygsand 
eller ett vilkor för konservering af källor eller flod
stränder.

Art. 37. Vidtagandet af rödjning å skogsmark bör anmälas 
hos närmaste forstembete, som efter inhemtad kän
nedom om förhållandet insänder ansökan jem te u t
låtande till forstpolitiembetet, af hvilket resolution 
meddelas.

Art. 38. Den, som rödjat en skog, är förpligtad använda mar
ken till de i Art. 35 nämnda ändamål.

Art. 40. I skyddskog (Art. 36) är kalhuggning förbjuden.
Art. 41. All skogsmark bör städse bibehållas i skogproduce- 

rande tillstånd och får ej utödas.
Med utödning (^Abschwendung^) förstås hvarje en skog 

i dess helhet eller en viss del af densamma förödande 
behandling, hvarigenom dess fortbestånd omedelbart r i
skeras.

Art. 42. Kala ytor, som uppstå efter utgifvandet af denna lag, 
böra åter göras skogbevuxna och om efter verkställd 
afverkning den naturliga återvextcn är ofullkomlig, 
måste denna understödjas genom sådd eller plante
ring. Om sådan skogskultur icke göres inom utsatt 
tid, erlägges böter och skogsodlingen utföres af forst- 
embetet på den försumliges bekostnad.

Art. 43. Boskapsbete* i skogarna får endast utöfvas under 
uppsigt af vallhjon. Ungskogar böra skonas från bete, 
så länge detta för deras återvext är nödvändigt 

Den privata skogsegaren är icke genom några bestäm
ningar inskränkt i sitt fria val af hushållningssätt, trädslag, 
och omloppstid eller ålagd att vid afverkningen iakttaga sträng 
uthållighet, hvilken får momentant betydligt öfverskridas. 
Jordegarene hänvisas att hos styrelsens forstembeten göra
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sig närmare underrättade derom, hvad man bör förstå med 
^AbschwendungT>, hvars begrepp således ej kunnat definieras. 
De för skogsdevastation och för kalhuggning af skyddskog 
bestämda böterna skola, jem likt art. 74 ej utgöra mindre än 
en fjerdedel* och högst hela värdet af den afverkade skogen.

Kommunernas, kleresiets och korporationernas sk o g a r. 
äro ställda under direkt förvaltning af statens forsttjenstemän 
och behandlas efter likartade hushållningsprinciper som sta
tens skogar.

Huru denna skogslag for närvarande bedömes uti ifråga
varande land, framgår af följande yttrande i Zeitschrift des 
landwirthschaftl. Vereins in Bayern Octb. X. 1866:

^Vid utarbetandet af 1852 års skoglag sökte man på 
det mest liberala sätt inskränka statens förmynderskap 
öfver de privata skogarne, hvarvid man utgick från den 
förutsättning, a tt skogsprodukternas stigande värde och 
jordbruk arenes större intelligens skulle leda dem att af 
egen drift underkasta sina skogar rationel behandling för 
att vinna de fördelar, som äro dermed förenade.

Många af de större jordegarene hafva äfven kommit till 
insigt derom, a tt de endast på grund af skogsindelning 
kunna ernå en uthållig ränta från sina skogar och öfver- 
föra dem till normalt tillstånd; många hafva äfven derföre 
af skicklige fackmän låtit för sina skogar upprätta hus
hållsplaner, hvilka de nu följa.**

I storhertigdömet Baden var äfven från äldre tid en * 
sträng statsuppsigt anordnad för de enskildes skogar. Det 
allmänna missnöjet öfver dessa förhållanden yttrade sig redan 
vid den första landtdag, som sammanträdde år 1819, då en 
konstitutionel statsförfattning blifvit infördj

Till följe häraf utkom år 1821 en provisionel skogslag, 
som åt den privata skogsegaren inrymde rättighet att hugga 
virke för husbehof* utan skild anvisning, hvaremot all afverk
ning till försäljning ännu fortfarande skulle utsynas och kon
trolleras af statens tjenstemän.

Denna provisoriska lag tillfredsställde dock ej allmän
hetens fordringar och underkastades derföre en omarbetning- 
år 1831 och isynnerhet 1833, då jemväl den berömde natiQ-



nalekonomen Geheimerådet Rau verksamt arbetade för en 
friare skogslagstiftning, som utkom sistnämnde år. Det 
torde icke sakna intresse att i korthet omnämna Raus1 y tt
rande i första kammaren rörande skogsfrågans utveckling i 
de europeiska staterna under olika perioder:

711 äldre tider ringaktades skogarna fullkomligt, medan 
endast jagten värderades. Derefter kom en annan period, 
då man öfverallt var rädd att frysa ihjäl och med en a llt
för stor ängslan sökte bibehålla skogarna; då man förbi
såg, att menniskor äro mera värda än träd, och då 
man verkligen var rädd för att .fälla skog. E tt beteck
nande karaktärsdrag för denna period är, a tt man anbe- 
fallte skogsplantering, utan att taga i betraktande huru
vida man i sjelfva verket behöfde m era skog, än som 
redan förefanns. Under den tredje perioden, i hvilken vi 
befinna oss, har man ställt sig på en högre ståndpunkt, 
och vid skogarnas nyttjande tillämpat ändamålsenliga och 
sunda principer10. (V. Vogelmann. 1. c. Pag. 21).

År 1851 upptogs skogsfrågan här ånyo. Vid en för
beredande statistisk undersökning rörande tillståndet i de pri
vata skogarna hade blifvit utredt, att minst tvåtredjedelar af 
dessa skogar voro behandlade dels väl dels medelmåttigt, me
dan deremot en tredjedel (dock ej motsvarande mer än 5 %  
af landets skogsareal) genom dålig hushållning blifvit förödade. 
Forstdirektionen ansåg detta förhållande så gynnsamt, att den 
enskilda skogshushållningen, enligt dess åsigt, kunnat frigö
ras från alla öfver densamma hvilande inskränkningar, om 
icke detta tillsvidare skulle ledt till inkonseqvenser med hän
seende till den ännu för andra grenar af jordnäringen gäl
lande lagstiftningen. Den kort derefter utgifna och fortfa
rande gällande skogslagen är af den 27 April 1854. Jemlikt 
denna eger jordegaren frihet att behandla sin skog efter eget 
godtfinnande, ehuru likvisst inom de af skogsförordningen be
stämda gränsor. Uthållighet vid afverkningen fordras ej, men 
skogsdevastation är dock förbjuden. Uppodling af skogsmark 
förutsätter myndigheternas tillstånd, hvilket likvisst ej för
vägras, om marken kan användas till högre odling. Kalhugg
ning af skogsmark får ej heller ske utan skildt tillstånd, och
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är jordegaren skyldig att medelst sådd eller plantering åter
bringa en kalhuggen mark i skogbärande tillstånd, hvilket, 
om sådant af honom uraktlåtes, utföres af staten på den för
sumliges bekostnad.

Om jordegare i hög grad vanvårdar sin skog och åsido
sätter utförandet af honom ålagda skogskulturer, så ställes 
hans skog under statens uppsigt (Beförsterung) för en tid af 
minst 10 år. Från år 1854 till 1857 hade dock endast elfva 
dylika fall inträffat. Kommuners, korporationers och stiftel
sers skogar äro ställda under förvaltning af samma forstmä- 
stare, hvilka förvalta statens skogar.

Rörande lämpligheten af den nu gällande skogslagen 
y ttras olika åsigter. Medan man å ena sidan (Die Forstver- 
waltung Badens. L. Roth. 1857) uttalar, att densamma är 
besvärlig endast för de sämsta hushållare och för de mest 
konsiderationslösa skogshandlare, som föröda hela lägenhe
ters skogar, framhåller man å den andra (V. Vogelmann), a tt 
de nu gällande inskränkningarna för kalhuggning och upp
odling äro till hinder för skogshushållningens och jo rdbru
kets fria utveckling och påyrkar derföre, a tt staten bör in
köpa de med hänseende till naturförhållandena vigtigaste sko
gar, men tillika befria den privata skogshushållningen från 
alla för densamma ännu gällande inskränkningar*).

Inom öfriga sm åstater i medlersta Tyskland har skogs- 
lagstiftningen utvecklat sig i nära likhet med förhållandet i 
dé tvenne sistnäm nda länderna.

*) Storhertigdömet .Baden liar en jordvidd af 277 geogr. qvadr. 
mil, nära liknande Tavastelius läns, men en folkmängd af nära 1,500,000 
invånare. Af skogsarealen, som är 1,010,663 tunnl., innefatta stats- 
skogarne 177,603 tunnl., kommunal- och korporationsskogar 501,975 
tunnl., privatskogärne 331,085 tunnl. Skogshushållningen befinner sig i ett 
utmärkt tillstånd ej allenast i statens och kommunernas skogar, utan 
jemväl å de större privata godsen. Särskildt äro de till ett antal af 
1655 uppgående kommunalskogarne af intresse. Dessa inbringa nem
ligen kommunerne högst betydande inkomster; den årliga nettoin
komsten för desamma utgjorde redan år 1856: 7,200,000 mark, mot
svarande 3% ränta på ett kapital af 240 miljoner mark. — Virkes- 
exporten är ganska betydande, hufvudsakligen längs Rhen till Hol
land.
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Af dessa vilja vi endast omnämna Storhertigdömet 

Hessen, hvars nu gällande skogsförordning kan vara af in
tresse med hänseende till den deruti gifna definitionen af 
begreppet om skogsdevastation: ^Jemlikt förklaringen af den 
20 December 1839 skola som devastation betraktas endast 
sådana afverkningar och förändringar, hvilka äro af den be
tydenhet, a tt en skog i dess helhet eller största delen deraf 
ej mer kan taga återvext, hvarken genom naturlig besåning, 
af brist på dugliga fröträd, eller genom sådd och plantering, 
tillfölje af läget och markens beskaffenhet, ej heller genom 
uppslag från stubbar och rötter uti nederskog — det vill 
säga en skogsbehandling, som måste hafva till nödvändig 
följd, a tt skogen förvandlas till ödemark. — Detta begrepp af 
skogsdevastation är så rymligt, att det medgifver nästan hvarje 
slags misshandling af skogen75. (V. Vogelmann 1. c. Pag. 134).

I Böhmen var den privata skogshushållningen fri ända 
till år 1754 då en utkommen förordning ålade att följa en 
för uthållig skogshushållning gifven plan och förbjöd skogs
devastation. Några åtgärder hafva dock aldrig blifvit vid
tagna i ändamål att tvinga jordegaren till efterlefnad af dessa 
föreskrifter, och kan tillfölje deraf den enskilda skogshushåll
ningen i Böhmen anses vara fullkomligt fri. Skogarna i 
detta land äro i allmänhet välskötta, och dess exempel an- 
föres ofta såsom bevis på de gynnsamma följderna af en fri 
skogslagstiftning.

I Konungariket Sachsen funnos i äldre tid inskränkande 
lagbestämningar för den privata skogsegaren. Förbud existe
rade att afverka de äldre bestånden utan iakttagande af en rimlig 
proportion till ungskogen; uppodling af skogsmark var in
skränkt af vissa bestämningar och påbud hade gifvits, att 
gamla kalytor skulle besås med skog. Sedan år 1831 har 
icke mera någon skogsegare blifvit hindrad i sin skogs fria 
behandling.

I nordliga Tyskland, der befolkningen varit glesare 
och skogsrikedomen större, har lagstiftningen aldrig varit 
lika sträng för den privata skogegaren som i de förutom- 
nämnda sydtyska staterna. Isynnerhet har i Konungariket 
Preussen denna lagstiftning varit ganska fri. Inom de många
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olika provinser, hvaraf denna stat för närvarande är sam
mansatt, fimnos i äldre tider betydliga olikheter i skogsför- 
ordningarna. I Markbrandenburg, Pommern och Posen har 
alltid funnits oinskränkt frihet för den enskilda hushållningen. 
På sjuttonhundratalet utkommo visserligen tvenne förordnin
gar, af hvilka den ena förbjöd att från de adliga godsen 
sälja skogsprodukter till lägre priser än de för statsskogarne 
fastställda taxor, den andra påbjöd indelning af de enskilde 
skogarne och förbjöd skogsdevastation; men dessa förordningar 
blefvo aldrig efterföljda, ej heller af styrelsen öfvervakade.

I de vestra provinserna af nämnde monarki, isynner
het i Westphalen, var en strängare skogsordning. I Schle- 
sien har lagstiftningen gått en medelväg mellan det strän
gare förhållandet i södra och det friare i nordliga Tyskland.

1 Provinsen W est-Preussen voro skogarna till ytterlig grad 
förstörda vid dess förening med ifrågavarande stat. Af Panne- 
w itz’s skildring härom (”Das Forstwesen in W est-Preussen'”) 
framgår, a tt ännu i slutet af förra århundradet skogshushåll
ningen der var nära liknande den närvarande i Finland. År 
1805 utgafs derföre för nämnde provins en skild skogsför- 
ordning. Häruti medgafs frihet att uppodla ända till fjerde- 
delen af en skogs areal-vidd, hvaremot en större uppodling 
förutsatte särskildt tillstånd. Vidare var skogsdevastation för
bjuden i sådana skogar, der en ordnad hushållning kunde be- 
drifvas. Begreppet af devastation bestämdes sålunda, att jo rd 
egaren icke finge hugga mer, än att skogen ännu kunde till
fredsställa lägenhetens eget och dess underhafvandes behof.

Det närvarande förhållandet inom Konungariket Preussen 
framgår af följande officiela meddelande, gifvet i Berlin den 
28 Februari 1866 (V. Vogelmann. Påg. 125):

75Så långt den allmänna Landrätten (das allgemeine 
Landrecht) är gällande, har § 4 af Landkulturediktet af 
den 4 September 1811 upphäft alla inskränkningar, hvilka 
dels tillfölje af förutnämnde Landrätt, dels af provinsiela 
skogsordningar varit ålagda den privata skogsegendomen.

Så långt den allmänna Landrätten icke gäller, förefin
nes visserligen en följd af delvis från det sextonde å r
hundradet härstammande skogsordningar, men dessa äro,
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oaktadt de nästan ingenstädes blifvit uttryckligen upp- 
häfda, numera icke gällande ocli tillämpas aldrig. Äfven 
utom det område, der den allmänna Landrätten är gäl
lande, existerar således ej någon uppsigt öfver de privata 
skogarna.'0

Ordalydelsen i den förutnämnda § 4 af Kultur-Ediktet 
af den 14 September 1811 är följande:

*;rDe inskränkningar, hvilka dels i den allmänna Land
rätten, dels i de provinsiela skogsordningarna blifvit gjorda 
med hänseende till privatskogarnas skötsel, upphöra full
komligt. Jordegarene kunna nyttja dessa efter godtfin- 
nande, och äro berättigade att parcellera eller uppodla 
dem, för såvidt ej ingångna öfverenskommelser med tredje 
person eller andras rättigheter sätta hinder derför”. (G. 
von Viehbalm Statistik Deutschlands. Pag. 671).

H äraf framgår således, att den privata skogshushållnin
gen är fullkomligt fri inom konungariket Preussen, hvars 
skogar redan år 1862 innefattade mer än hälften af hela Tysk
lands sammanlagda skogsareal *).

Om vi göra en resumé af det föregående, framställa sig 
följande förhållanden:

Inom de flesta af medlersta Europas stater äro de kom
muner, korporationer och stiftelser tillhöriga skogarne ställda 
under uppsigt af statens forsttjenstemän, hvilka för egarenes 
räkning sköta och förvalta dem. Denna anordning är all
mänt erkänd såsom särdeles lämplig och man finner ingen
städes något ogillande deraf.

Vid den privata skogshushållningen har i de flesta sta
ter lagstiftningen utgått från den synpunkt, att den enskil

*) De tyska staternas sammanlagda skogsareal utgjorde år 1862: 
26,304,817 tunnland, livaraf 8,987,338 tunnl. tillhörde staten, 4,751,897 
tunnl. tillhörde kommuner och korporationer, 346,084 tunnl. tillhörde 
kyrkor och stiftelser samt 12,219,498 tunnl. tillhörde enskilde. — Inom 
en tredjedel af deri skogsareal, hvaröfver statistiska materialier före- 
funnos, bestod 45 % af löfskog, 55 % af barrskog, samt 81 °, 0 af hög
skog och 19 % af neder- och medelskog. Äfven för hela skogsarealen 
anses högskogarne intaga en betydligt öfvervägande del. — Exporten 
af skogsprodukter öfversteg importen år 1855 med ett värde af 8% 
millioner thaler. (Gr. v. Viehbahn 1. c.)
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des frihet kunnat underkastas inskränkningar, i händelse den 
allmänna välfärden ansetts fordra det.

Direkt förmynderskap öfver privatskogarne fortbestår en
dast i kngr. W urttem berg, men tillämpas blott i ringa grad.

I de sydtyska staterna är egentlig statsuppsigt öfver 
privatskogarna afskaffad, men den enskilde är dock inskränkt 
i sin frihet genom följande lagstadganden:

Rödjning och uppodling af skogsmark förutsätter myn
digheters tillstånd; all skogsmark bör bibehållas såsom sådan 
och derföre efter afverkning förses med återvext af ungskog 
(kulturtvång); en för skogens fortbestånd skadlig afverkning 
eller skogsdevastation är förbjuden.

Fullkomlig frihet vid privatskogarnes hushållning och 
nyttjande existerar inom största delen af Tysklands skogar 
(Preussen, Sachsen, Oldenburg).

Å terstår nu a tt taga i betraktande, hvad erfarenheten 
visat, rörande lämpligheten af dessa olika skogslagar. H är
vid anse vi oss böra anföra livad Tysklands i sednare tid 
mest framstående och allmänt erkända forstman, den år 1859 
aflidne föreståndaren för preussiska forstläroanstalten i Neu- 
stadt-Eberswalde, W. Pfeil, y ttra t i det af honom år 1834 
utgifna arbetet ^Die Forstpolizeigesetze Deutschlands und 
Frankreiclis75. Han framhåller här svårigheten, om icke omöj
ligheten, a tt med noggrannhet kom parativt bedöma det in
flytande olika länders lagstiftning utöfvat på deras skogs
bruk, med hänseende dertill, att skogshushållningens tillstånd 
i ett land icke är beroende allenast af dess lagstiftning, utan 
af flere samverkande omständigheter.

^Det vore onödigt, y ttrar han, att anföra tusentals en
skilda bevis på sanningen deraf, a tt skogen aldrig är säker 
för förstöring, då den är öfverlemnad åt det enskilda god
tycket. Man måste vara fullkomligt blind och förkasta 
en i tusentals fall gjord erfarenhet, för a tt kunna förneka 
sanningen deraf.

Men vi bestrida deremot den å andra sidan häraf gjorda 
slutsatsen: att, emedan skogen i den enskildes godtyck
liga besittning städse kan förstöras, det derföre vore san
nolikt eller säkert, a tt sådant alltid skall inträffa.
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Enhvar vet, a tt i alla länder finnas menniskor, hvilka 

till skada för sig sjelfva och sina medmenniskor miss
bruka sin frihet, men man inskränker denna dock icke så, 
långt, att der igenom andra ännu större skador för sam
hället uppstå; man beröfvar dem friheten först då bevis 
förefinnas, att denna blifvit missbrukad och den deraf 
härrörande skadan icke mer kan ersättas åt samhället eller 
individerna.

Man måste öfverhufvudtaget erkänna, att i de länder, 
der den privata skogshushållningen varit ställd under sträng 
och konseqvent uppsigt, dessa skogar befinna sig i ett 
bättre tillstånd än der, hvarest hushållningen varit full
komligt fri. Gäller frågan endast att skogsproduktionen 
i ett land skall uppdrifvas till dess största möjliga höjd, 
så kan man anse, att densamma af erfarenheten är tillräck
ligt utredd. De sydtyska privatskogarna i Nassau, Badeft 
Darmstadt, Hessen o. s. v. äro i allmänhet bättre bibe
hållna än de enskildes skogar i nordliga och östra de
larna af Preussen. Men vi anse oss böra fästa uppmärk
samheten deruppå, att detta förhållande är af en afgö- 
rande betydelse blott för dem, som anse ett lands väl
färd endast bero af dess skogsproduktions storlek.

Preussen har i dessa provinser icke lidit skogbrist till 
följe af den åt de enskilde jordegarene inrymda friheten 
och kommer ej heller a tt derföre behöfva framdeles göra 
det. Hvarken konsumtionen för husbehof eller den indu- 
striela förbrukningen skola derföre komma att någonsin 
sakna deras skogsbehof. Hvad härigenom möjligen gått 
förloradt för skogsproduktionen, har deremot landtbruket 
i flerfaldigt hänseende vunnit. Man kan med största sä
kerhet antaga, att vinsten dervid mycket betydligt öfver- 
väger förlusten.

Många ek- och bok-skogar hafva försvunnit, dem man 
i andra länder icke skulle tillåtit a tt uppodla, men de 
inbringa såsom åker långt mer än förr såsom skog. Det 
är ej heller någon förlust att måsta bygga af sten i stället 
för trä, eller a tt bränna torf i stället för v e d .------- Huru
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många jordegare hafva ej alltsedan år 1811 kunnat upp
rätthålla  eller reglera sin ekonomiska ställning derigenom, 
att de uppoffrat sina träd1*.

Den omständighet, att en stor del af jordarealen i nord
liga Tyskland består .af absolut skogsmark, hvilken ej lönar 
sig att uppodla, äfvensom beskaffenheten af de der rådande 
trädslagen, utgjorde enligt Pfeils åsigt en stor garanti för att 
landet fortfarande komme att frambringa skog. Han ansåg 
tillfölje häraf, äfvensom med hänseende dertill, a tt statsskogar 
förefunnos i tillräcklig mängd, att den privata skogshushåll
ningen i Preussen fortfarande borde vara fri. Likvisst på
yrkade han införandet af bättre skydd i allmogens skogar, 
förbud mot devastation af skogen å lägenheter ända der- 
hän, att deras eget eller servitutberättigades behof ej mer 
kunde tillfredsställas, samt kulturtvång å skogsmark, som 
g.enom friläge kunde förvandlas till flygsandsfält. Dessa åsig- 
ter vidhöllos af honom städse och hafva mångenstädes blifvit 
yttrade i den af honom utgifna tidskriften för skogshushållning.

För a tt belysa frågan från olika sidor, anse vi oss ännu 
böra citera hvad den nuvarande chefen för forstväsendet i 
Preussen, O. v. Hagen, härom y ttra t i ett af honom år 1867 
utgifvet arbete (Die forstlichen Verhältnisse Preussens):

aDen privata skogsegendomens fullständiga befriande 
från all statsuppsigt har visserligen i många fall framkallat 
en väsendtlig förhöjning af jordnäringens produktion, men 
har jemväl ofta nog ledt till en förminskning af densamma 
och dessutom framkallat omfattande skador för det all
männa bästa. Under det Kultur-Ediktet af år 1811 från 
jordegendomen undanröjde alla från äldre tider Öfver den
samma hvilande band, förbisågs dervid den stora skilnad 
som förefinnes emellan skogsbruk och åkerbruk. — — — 
Skogen är ett från forntiden öfverlemnadt fideikomiss, 
hvars betydelse icke allenast kan uppskattas efter dess 
afkastning af skogsprodukter, utan i väsendtlig grad äfven 
af dess inflytande på klim atet och dess egenskap af 
skydd emot naturförhållanden o. s. v. Hvarken skogs
produktionens aftagande eller en tillvexande svårighet vid 
skogsbehofvernas tillfredsställande, hvarken stegrade virkes-



priser eller fraktan för skogsbrist kunna berättiga staten 
att inskränka skogegarens eller skogshushållningens fri
het. Men deremot förpligtas staten dertill om, genom 
skogars utrotande på vissa lokaliteter, enskilda trakters och 
invånares välfärd och existens skadas. Genom afverknin- 
gar vid hafskusten har dynernas sand blifvit flygtig och 
betäckt fruktbara fält. Hela byar, hvilkas åkerbruk 
idkande befolkning förr lefde i välstånd, hafva försvun
nit ..............Derföre följes i allmänhet den princip, att
ingalunda minska statens skogspossession, men att tvärtom 
utvidga densamma75.

Tysklands mest framstående nationalekonom W . Roscher 
y ttrar härom (System der Volkswirthschaft 2. Band. Pag. 536):

75E tt långt gående förmynderskap för den enskilde är 
på ingen gren af det ekonomiska lifvet gynnsamt vid högre 
kulturförhållanden. Äfven har det öfverdrifna förmynder- 
skapet öfver skogarna förfelat det dermed afsedda ända
målet, skogsproduktionens förhöjande: i det jordegarene 
derigenom erhållit afsmak för denna gren af jordkulturen, 
vid hvilken de äro ställde mindre fritt än vid andra grenar 
deraf. Den nyare tidens forstreform beror på insigten af 
den sanning, a tt dyra priser på skog och skogsbrist äro 
väsendtligt olika tillstånd, samt a tt de förra af sig sjelf 
inträffa vid högre stadier af ekonomisk kultur och således 
endast genom naturvidriga medel kunna hindras, hvilka 
sistnämnda dock på annat sätt hämma sig. Om man på 
våldsamt sätt hämmar stegringen af skogsprodukternas 
pris, så befordrar man derigenom icke allenast slösandet 
med skog, utan förhindrar faktiskt uppsökandet af skogs- 
surrogater och utvecklingen af en större intensitet vid 
skogshushållningen. Befolkningen måste i sådant fall för
saka tillfredsställandet af nödvändigare behofver endast 
för att förse sitt skogsbehof från en onödigtvis öfverflö
digt stor skogsareal. De flesta stater hafva äfven der
före sedan slutet af förra århundradet inskränkt sin in
blandning i den privata skogshushållningen (Forsthochheit): 
hvilket i den mon kunnat lättare försiggå, som statsskogar 
förefunnits i ett land och dessa varit lämpligt fördelade^.
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Alla forstmän i Tyskland hafva enstämmigt uttalat sig 

emot en direkt statsuppsigt öfver de enskildes skogar, hvilken 
icke ledt till de dermed afsedda ändamål.

Under resor och vandringar i Wiirttembergs skogar år 
1859 hafva äfven vi varit i tillfälle att iakttaga, huru den för 
detta land ännu gällande strängt reglementerande skogslagstift- 
ningen icke förmått framkalla en bättre skogsskötsel och ej 
ens förebygga ett förödande skogsbruk. Invid det omkring 
W ildbad belägna och af detta lands då mest celebre forst- 
man Carl Fischbach förvaltade revier voro vi i tillfälle att 
besöka några allmogen tillhöriga skogar, om hvilka vi an
tecknat följande: Ändamålet med exkursionen var a tt bese
några privata tallskogar, der man sedan urminnes tid bedrifvit 
en fullkomligt oregelbunden blädning. Oaktadt hela denna 
trak t har en bördig jordmon, befinner sig dock skogen i ett 
högst bedröfligt tillstånd, hvilket på det skarpaste afsticker 
från de väl vårdade statsskogarna i närheten, men deremot 
har en frappant likhet med de blädade tallskogarna i F in
land. Mellan glesa äldre bestånd af 60 till 80 åriga tallar 
med högst 40 till 50, men ofta blott 4 till 5 stammar per 
tunnland samt dålig återvext, utbreda sig kala ljunghedar, 
der endast här och hvar svaga tallplantor uppvexa. På några 
ställen hade man afskalat ljungen och renmossan från m ar
kens y ta  för att användas till ladugårdsströ. Här saknades blott 
enstaka gröfre stammar och omkullvräkta träd, för att man 
skulle haft en fullständig bild af åtskilliga finska skogar. — 
Detta bestyrker endast hvad förut, Pag. 28 blifvit anfördt, nem
ligen, a tt den strängt reglementerade statsuppsigten här i sjelfva 
verket är reducerad till ett minimum. Härvid böra vi dock 
ovilkorligen tillägga, att i en stor del privata skogar inom 
samma land finnes utm ärkt skogsskötsel, hvilken helt och 
hållet måste tillräknas egarenes egen omtanke. Såsom ett 
exempel på utm ärkt tillstånd i kommuner tillhöriga skogar 
förtjenar omnämnas den staden W ildbad tillhöriga tallskog 
af 3,153 tunnl:s areal, med en virkesmassa af 217,681 nor
mal famnar, motsvarande ett kapitalvärde af 3 \  millioner 
finska mark och med ett årligt afverkningsbelopp af 2,320 
normal famnar.



Vi böra ej heller lemna oomnämndt det förhållande, 
a tt skogsodling genom sådd och plantering i längsta tider 
förefunnits och till största omfång bedrifvits i kgr. Sachsen 
och skilda delar af Preussen, der detta varit fullkomligt öfver- 
lemnadt till jordegarenes fria val. Skogsodlingen befinner sig 
deremot öfverhufvudtaget i södra Tyskland på en mindre ut
vecklad ståndpunkt.

Ganska betecknande är äfven det förhållande, a tt sty
relserna uti tvenne skilda småstater i södra Tyskland genom 
skildt utgifna resolutioner på jordegarenes ansökningar befriat 
desse från alla inskränkningar i deras fria förfogningsrätt 
öfver de skogsplanteringar, som af dem utföras på marker, 
hvilka från äldre tid varit skoglösa. Likaså anser man, att 
en del af svedjeländerna i Schwarzwald komme att förvandlas 
till högskogar, i händelse deras egare skulle erhålla oinskränkt 
förfogningsrätt öfver desamma, men att de i annat fall fort
farande komma att förblifva i samma tillstånd som hittills.

I ett af H. Rentzsch år 1862 utgifvet arbete ^Der W ald 
im Haushalt der Natur und der VolkswirthschaftT>, hvilket till
vunnit sig någon uppmärksamhet, yttras:

^Erfarenheten har lärt oss, att den strängaste skogslag- 
stiftning för de privata skogarna icke kunnat uppvisa 
bättre resultater än frihet vid hushållningen. Till och med 
i de länder, der de enskildes skogar äro ställda under fullstän
digt förmynderskap, hafva lagarna icke kunnat framkalla ett 
bättre tillstånd, emedan man varit nödsakad att tillämpa 
dem ytterst slappt*0.

Man kan med några ord beteckna den ekonomiska po
litik, som öfverhufvudtaget under detta århundrade och fort
farande blifvit följd i Tyskland med hänseende till skogs vä
sendet såsom följande: genom inköp af enskild jord utvidgas 
statens skogspossession, och de privata skogarna befrias efter
hand alltmera från de för desamma gällande inskränkningar.

Mer än hälften af Tysklands skogsareal tillhör staten och 
kommuner; att skogshushållningen inom dessa områden, hvad 
den tekniska utvecklingen beträffar, anses såsom mönster för 
andra länder, är så allmänt kändt, a tt det knappast behöfver 
omnämnas. Af de privata skogarna befinner sig en stor del,
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som innehafves af rika godsegare, i ett lika väl vårdadt till
stånd som statens skogar. Genom vanskötsel ödelagda skogs
m arker ser man sällan. De största områden af skoglös mark 
torde vara de på Ltineburger hedarne, der dock skoglösheten 
hufvudsakligen daterar sig från trettioåriga krigets tid, äfven- 
som vissa trakter i de ostliga delarna af Preussen *).

Éhuru skogsfrågan i den skandinaviska halfön är långt 
mindre utvecklad och ordnad än i medlersta Europa, eger den 
dock der för oss ett särskildt intresse med hänseende till 
den större likheten med våra förhållanden. Såsom en följd 
af föreningen med Danmark, hade Norge i likhet med nyss
nämnda land erhållit en strängare skogslagstiftning än Sve
rige. Sålunda har svedjebruket der genom bränningens in
skränkande till vissa tider under höst och vår varit betyd
ligt cerneradt, hvilket utgör den förnämsta orsak dertill, att 
Norges skogar äro mycket mindre eldskadade än Finlands. 
Likaså var all skogsförsäljning i form af upplåten afverk- 
ningsrätt (Salg eller Bortforpagtning af Skov til Udhugst) 
förbjuden, men denna lag upphäfdes af Storthinget år 1836.

Då från många håll klagan blifvit förspord öfver sko
garnas aftagande, nedsattes en skogskommission redan år 1849, 
hvilken framställde ett förslag till åtgärder för skogsväsen- 
dets förbättrande. Några synnerliga resultater hade den
samma ej till följd, men skogsfrågan hade härigenom blifvit 
väckt och utvecklade sig allt vidare. Sedan landets skogs- 
förhållanden blifvit undersökta af forstmännen P. Chr. As- 
björnsen, Th. Meydell, och I. B. Barth, nedsattes ånyo en 
skogskommission år 1858, i hvilken de tvenne sistnämnde 
fackmännen voro medlemmar.

Såsom resultat af såväl den föregående skogskommis- 
sionens som af denna sednares undersökningar och insamlade 
upplysningar framgick, att Jandets skogar genom en irratio-

*) Å sistnämnda orter, der skogsbruket står lägst, är befolk
ningen glesast (i Ltineburg 1,700 invånare på en geografisk qvadrat- 
mil) då deremot i Sachsen, der skogshushållningen är högst utveck
lad, befolkningen är tätast (mer än 9,000 inv. på en qv. mil), hvilket 
öfverensstämmer med livad förut blifvit yttradt, nemligen. att skogs
brukets intensitet står i förhållande till befolkningens täthet,



nel och förödande afverkning blifvit i hög grad försämrade. 
En oförsigtig uthuggning af granskogarna i bergstrakterna 
hade i många fall haft till påföljd, a tt hela skogssträckor 
uttorkat och att m arker blifvit till den grad förödade, att 
de icke ens genom sådd eller plantering mer kunde göras 
skogbärande. Från alla olika delar af landet förspordes 
dessutom en så allmän klagan öfver skogarnes successiva af- 
tagande, a tt man ej kunde betvifla hvarken riktigheten af 
detta förhållande eller allmänna opinionens erkännande af 
skogsbrukets skadliga beskaffenhet. Genom alla de insam
lade upplysningarna om skogarnas tillstånd ansågs ådagalagdt, 
att Norges skogar genom en alltför sträng afverkning blifvit 
bragta derhän, a tt de icke kunde lemna en i förhållande till 
deras storlek och jordmonens beskaffenhet stående afkastning. 
Kommissionen utgick derföre från den synpunkt, a tt man ej 
längre borde bygga på den origtiga åsigt, som tidigare, utan 
tvifvel till skada för saken, från enskilda håll låtit höra sig 
och som går ut uppå a tt anse klagomål öfver skogarnas för
minskning obefogade eller öfverdrifna derföre, a tt dessa 
klagomål äro gamla, utan att dock skogarna ännu blifvit 
uttömda eller trävaruexporten från de norska hamnarne ännu 
lidit någon förminskning. °°Det ligger nemligen i sjelfva 
sakens natur, a tt skoglöshet, förvållad genom uthuggning, i ett 
land af Norges utsträckning först kan framgå såsom resultat 
af generationers misshandlande skogsbruk, men det är otvif- 
velaktigt för sent att söka bot för en skada först vid dess 
y ttersta  gräns.10

E tt stort hinder för utvecklingen af en bättre skogs
skötsel i Norge är det, jemväl i inedlersta Europa och Dan
mark, vanliga förhållande, a tt skogsegendomen är belastad 
med en mängd servituter eller ^bruksrättigheter10.

Dessa kunna vara af de mest olika slag, såsom rättig 
het till skogsbete, ströhemtning, bark-, näfver- och löf-tägt, 
svedjebruk, vedhygge eller timmerafverkning i annan mans 
skog. Att dylika bruksrattigheter icke allenast utgjort ett 
stort hinder för skogsskötselns utveckling, utan till och med 
varit en direkt orsak till skogarnas förstöring, derom vittnar 
den mest vidsträckta erfarenhet i många länder inom Europa.
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I kap. I af kommissionens °°Udkast till Lov om Skovvaesenet00 
iipptogs derföre frågan om aflösning af bruksrättigheter.

Då den ojemförligt största delen af skogarna i landet 
är privategendom, oeh den framtida skogstillgången således 
är beroende deraf, huru de enskilda skogarna skötas, ansåg 
kommissionen det nödvändigt, att på något vis begränsa den 
enskildes rättighet att misshandla skogen. I sådant afseende 
föreslogos derföre skilda lagstadganden, hvilka ingå i kap. 
III af förslaget, under rubrik af ‘”Föreskrifter til at fore- 
bygge Mishandling af Skov10. Vi redogöra härom något u t
förligare. I motiverna till förslaget yttrades:

“”Af de förut föreslagna medel att motverka en våldsam 
misshandling af skog återstår ännu a tt afhandla det väl 
kända förbudet mot upplåtande af afverkningsrätt. Såsom 
bekant innehöllo förordningarna af den 24 Mars 1746 och 
den 21 September 1750, hvilka ytterm era blefvo tillskärp ta 
genom förordningen af den 7 Juli 1812, bestämningar, 
hvarigenom jordegaren var inskränkt i sin frihet att sälja 
skogsprodukter, men alla dessa bestämningar upphäfdes 
genom lagen af den 23 Juni 1836.

Den allmänna meningen i hela landet är ense derom, 
att upphäfvandet af de nyss anförda förbuden är skulden 
dertill, a tt skogarna i detta land blifvit uthuggna, och 
kommissionen måste jemväl biträda den från många olika 
håll uttalade åsigten, att största delen af de sednare årens 
våldsamma skogsödeläggelse i landet i sjelfva verket är 
en följd af skogsarrendekontrakter, medan kommissio
nen likvisst å andra sidan måste antaga, a tt skogarna 
säkert skulle lidit en väsendtlig skada äfven om utarren- 
dering af skog fortfarande varit förbjuden.00

Kommissionen ansåg derföre, att ett lagförslag, innefat
tande allmänt förbud för jordegare att upplåta afverknings
rä tt till sin skog, borde hafva utsigt att antagas, oaktadt det 
redan af den äldre kommissionen år 1849 framställda för
slag i samma syfte blef förkastadt af Odelstinget år 1854. 
Kommissionens förslag hade följande lydelse:

§ 10.
°°Öfverenskommelse af hvad namn eller form det vara
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må, hvarigenom åt någon för kortare eller längre tid inrym
mes en mer eller mindre långt gående rättighet öfver 
eller delaktighet i fremmande skog än i § 9 bestämmes, 
såsom till a tt uthugga eller låta uthugga en hel skog, 
träd af viss storlek eller enstaka träd, är förbjudet.

Hvarje deltagare i öfverenskommelse, hvarvid detta för
bud åsidosättes, bötar första gången från 10— 100 Spd. 
och vid upprepadt fall 50— 200 Spd. Det olofligen huggna 
betraktas såsom åverkadt.r>

För att ytterligare minska möjligheten till svedjebru
kets bedrifvande föreslogs:

§ 14.
‘”Förbudet mot bränning af sved (Braatebrendning och 

Lyngsvidning) i förordningen af den 4 April 1781 § 4, 
utsträckes till a tt omfatta tiden från den 15 Maj till den 
15 Augusti hvarje år.75

Kommissionen föreslog vidare en lag mot skogsdeva
station eller mot groft missbruk af skog, hvilket förslag 
erhöll följande formulering:

§ 16.
Finner vederbörande forstmästare vid besökandet af 

någon skog, att denna antingen i dess helhet eller delvis, 
men till väsendtlig skada för lägenheten, har lidit eller 
lider en ödeläggande behandling antingen genom en öf- 
verdrifven utglesning eller ett oförsvarligt kalhygge, bör 
han ålägga egaren reglor för skogens framtida behandling, 
afseende a tt förebygga en fortsatt ödeläggelse.

V ägrar skogsegare att följa denna föreskrift eller urakt
låter han att deröfver afgifva förklaring inom honom fö
relagd lämplig termin, bör forstmästaren föranstalta en 
syneförrättning i ändamål att bestämma sådan begräns
ning i skogens fram tida nyttjande, som efter omständighe
terna anses nödig.10

§ n .
Synemännen utnämnas af kronofogden till ett antal af 

fyra män inom det urval, som är bestämdt i lagen om 
y)Lagretsmaendr) af den 28 Augusti 1854.T)

E tt jemväl ifrågasatt förslag att ålägga jordegaren att 
medelst sådd eller plantering återförsätta afverkad skogs
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mark i skogbärande tillstånd ansåg kom. icke allenast 
vara outförbart, utan äfven sakna betydelse så länge det 
rådande afverkningssättet är blädning.

I det omarbetade lagförslag, som af regeringen förelä
des Stortinget år 1863, ingick äfven ett skildt kapitel, inne
hållande föreskrifter till a tt förebygga misshandling af skog, 
men dessa blefvo icke godkända af representationen.

Den under samma år utgifna ^Lov om Skovvaesenet10 
innehåller derföre ej heller de af kom. föreslagna lagrefor
mer. Endast tiden för utarrendering af skogsmark begrän
sades till 25 år. För öfrigt innehåller denna lag vigtiga be
stämningar rörande aflösandet af bruksrättigheter och skogs
brukets ordnande i allmänningsskogarne.

Det vigtigaste resultat af kommissionens verksamhet 
var dock forstväsendets inrättande. Såsom det .enda medel, 
hvarigenom en säker garanti för framtiden med afseende på 
skogstillgången i landet kunde ernås, föreslog kommissionen 
statens uppträdande såsom skogshushållare; ty äfven om förbud 
mot upplåtande af afverkningsrätt och mot skogsdevastation 
blefve antagen lag, så kan derigenom dock ej hindras, att 
skogstillgången fortfarande minskas. Genom förbud kan ej 
något positivt resultat vinnas eller god skogsskötsel fram
kallas. Man kan härigenom på sin höjd motverka de gröfsta 
missbruk och något fördröja skogarnas annars mer hastiga af- 
tagande. Såsom en maktpåliggande åtgärd för landets fram 
tida skogsväsende förordade derföre kommissionen, a tt stats- 
skogarna skulle ställas under uppsigt af en forststat, som 
derjemte skulle utöfva tillsyn öfver allmänningsskogarna. 
Men då statsskogar förefinnas hufvudsakligen blott inom den 
nordliga hälften af landet, men deremot saknas i de södra 
tätast befolkade delarna, så föreslogs inköp af enskild jord 
till bildande af statsskogar äfven här. Af Storthinget bevil
jades äfven härtill, förutom budget för den blifvande forst- 
staten, ett årligt anslag af 5,000 Spd. — en dock alltför ringa 
summa för att denned något synnerligt skall kunna uträttas.

Tyvärr har man här alltför sent insett, hvilket stort 
statsekonom iskt misstag blifvit begånget derigenom, att i äldre 
tid statsskogar af betydande omfång blifvit försålda åt en
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skilde. Då man tager i betraktande landets naturförhållan
den, att den skogbevuxna jord vidden endast utgör 14 millio
ner tunnland, medan deremot en nära fyra gånger större 
areal (hufvudsakligen fjelltrakter) ligger alldeles öde*), samt, 
att den privata jordbesittningen är fullkomligt öfvervägande, 
så finner man häraf, att mycket återstår att göra för skogs- 
väsendets lämpliga ordnande.

Äfven i Sverige har under sednaste tvenne årtionden 
skogsfrågan ständigt stått på dagordningen. Ehuru dess ut
veckling och närvarande ståndpunkt hos oss torde vara tem- 
meligen känd, vilja vi dock beröra densamma.

Liksom i Norge hade man här i förra hälften af år
hundradet afhändt kronan en stor del af statsskogarne och 
genom skiften betydligt minskat allmänningsskogarnes areal. 
Genom detta statsekonomiska misstag hade man således upp
offrat det vigtigaste medel för skogsväsendets gynsamma ord
nande, hvilket består uti en för skogsskötseln fördelaktig 
fördelning af jordbesittningen. Äfven sedan afvittringarne i 
Norrland blifvit afslutade, anses statsskogarne icke komma 
att utgöra mer än 4 millioner tunnland. Tillfredsställandet 
af landets skogsbehof är således hufvudsakligen beroende af 
den enskilda hushållningen. Men då denna oftast gestaltat 
sig mer efter jordegarenes närvarande behofver än i öfver- 
ensstämmelse med livad för en aflägsen framtid kunde synas 
önskvärdt, så har opinionen i landet i allt högre grad börjat 
påyrka inskränkningar af den enskildes fria förfogningsrätt. 
Redan af den år 1855 nedsatta skogskomitén föreslogos dy
lika åtgärder. De hittills i sådant afseende vidtagna äro af 
en mera part i el beskaffenhet, såsom förordningen af den 29 
Juni 1866 rörande skatteköp af nybyggen. Jem likt denna 
författning får skattemannen icke utan utsyning begagna hem
manets skog för annat än husbehof, och uppodling af skogs
marken till åker och äng är beroende af myndigheters till
stånd. En för Gotland år 1869 utgifven förordning bestäm
mer, att förbud mot skogens användande till annat än hiis- 
 —:— ---- m

*) A. N. Kiaer, Statistisk Haandbog for Kongeriget Norge. 1871. 
Pag. 1.
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beliof kan åsättas de hemman, der afverkningen bedrifvits 
utan hänsyn till erhållande af återvext oeh der marken icke 
blifvit använd till åker eller äng. I hög grad betecknande 
för den i landet rådande meningen om skogsbrukets närva
rande tillstånd är det förhållande, att samtliga landstingen i 
riket synas erkänna statens befogenhet a tt på lagstiftningens 
väg hindra en obegränsad rä tt till skogsförödelse. Äfven 
inom andra län har påyrkats införandet af Gotlandslagen, 
men isynnerhet har man ofta framhållit nödvändigheten deraf, 
att skogsåverkan blefve likställd med annan tjufnad och att 
den enskilde jordegaren måtte åläggas genom sådd eller plan
tering åter förse en kalhuggen mark med skog. I I häftet 
af Tidskrift för skogshushållning utg. år 1873 y ttra r n. v. 
direktorn för skogsinstitutet, W . M. Thelaus, att endast genom 
nyssnämnda åtgärder ^skogarnas framtida bestånd vore till- 
försäkradt utan att exportförbud eller andra nödfallsåtgärder 
behöfde tillgripas, hvilka endast äro palliativer, hvilka hafva 
den olägenheten a tt med sitt hämmande tvång äfven drabba 
den oskyldige.^ — Äfven är kändt, a tt man under sednaste 
tider påyrkat förbud såväl för utförsel af klent virke som att 
för sågverkens behof afverka sågstock af mindre dimensioner 
än 8 tums diameter i lilländan. Att dock dylika åtgärder 
äro stridande mot skogsskötselns intressen, derom torde fack
män och sakkännare i Sverige, liksom i andra länder, vara ense.

Medlersta och södra Sverige befinna sig med hänseende 
till jordkulturen och befolkningens täthet på en vida inten
sivare ståndpunkt än Finland, hvars förhållanden endast kunna 
jemföras med den nordliga hälften af nyssnämnde land. Detta 
har äfven utöfvat det inflytande på skogsbruket, a tt detsam
ma i förutnämnda delar af Sverige har en betydligt högre 
utveckling än hos oss. I de flesta bruk och större egendo
mar tillhöriga skogar föres en planmässigt ordnad skogshus
hållning, som ofta förestås af bildade forstmän. Skogssådd 
och plantering begynner äfven i de enskildes skogar att oftare 
utföras. E tt stort bevis på det vaknande intresset för skogs
hushållning är det* förhållande, a tt minst 100 skogsvaktare- 
lärlingar årligen utgå från en mängd skogsskolor och fort
farande erhålla anställning i enskilde jordegares tjenst. Men
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jemföres åter nordliga Sverige med de under samma bredd
grader belägna delar af Finland, så finner man, att befolk
ningen här, med undantag möjligen af några tjärbruk idkande 
orter i Österbotten, öfverallt har jordbruk till hufvudnäring 
medan skogsbruk inom flere delar af Norrland torde vara 
det. Befolkningen är der jemväl i de flesta trakter glesare 
än under motsvarande breddgrader i Finland.

Att i sednaste tider åtskilligt blifvit gjordt för utveck
lingen af statens skogshushållning uti ifrågavarande land, är 
så allmänt kändt, att vi endast behöfva omnämna det såsom 
ett sakförhållande.

Efter föregående öfverblick af skogsfrågans utveckling 
i fremmande länder, öfvergå vi till densamma inom eget land. 
Skogsbrukets allmänna tillstånd i Finland har af oss blifvit 
betecknadt såsom ett likgiltigt, stundom afsigtligt förödande 
och öfverhufvudtaget ett planlöst nyttjande af skogarna. En 
skonsam eller ekonomisk behandling af dem finnes blott i de 
sydliga delarne af landet, der jordkulturen är högst utveck
lad, men verklig skogsskötsel förekommer blott i enstaka fall.

Den ojemförligt största orsak till skogarnas förstöring 
har varit och är ännu fortfarande skogseldar. Om skydd 
mot denna förödelsekraft från äldre tider hade funnits, skulle 
landet nu ega en ofantlig skogsrikedom, ty det angrepp, som 
af yxan blifvit gjordt på skogarna, uppväger ej hvad elden 
förstört. Derigenom har icke blott skogstillgången blifvit 
minskad till ± eller J af livad den borde vara, men skogs
markens produktionsförmåga har jemvä^ blifvit nedbragt ofta 
till hälften af hvad den annars kunnat vara. Om vidden af 
den oberäkneligt stora skada skogseldarna gjort landet kap 
man sluta af det förhållande, att under den korta tiden af 
sednaste 70 till 80 år elden öfvergått den ojemförligt största 
delen af landets skogar, medan en stor del af dem under 
samma tid blifvit upprepade gånger hemsökt af fareldar. 
Vid det hos oss sedvanliga sätt att umgås oförsigtigt med 
elden ute på marken är det förvånande, a tt vi ännu hafva 
barrskogar, ty man kan säga, att under hvarje torr sommar 
ingen skog är säker för att icke blifva lågornas rof. Det 
har härvid varit en räddning för skogen att dylika somrar
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icke inträffa hvarje år, utan endast periodiskt efter mellan
tider af, såsom vi tro, ända till 7 år.

Så länge skogsegendomen är så osäker, a tt den under 
första torra sommar kan hemfalla åt förstöring genom skogs
eld, är det ej förvånande, a tt den enskilde jordegaren icke 
finner sitt intresse uti att med omtanke och vård, eller genom 
att underkasta sig inskränkningar vid dess nyttjande, söker 
förbättra denna vigtiga del af sin egendom.

Framställes derföre den fråga, genom hvilka medel skogs
bruket i Finland kan upphjelpas och förbättras, så besvara vi 
den sålunda, a tt alla öfriga åtgärder, dem man kunde föreslå, 
hafva en jemförelsevis ringa betydelse mot den reform, att skogsskydd mot fareldar införes.

Om endast detta resultat kunde vinnas af den rörelse 
i den allmänna opinionen, som skogsfrågan i närvarande tid 
framkallat, så skulle skogsbruket i landet gjort ett vigtigt 
och för dess framtid oberäkneligt stort framsteg. För att 
ernå detta måste dock lagstiftningen förändras, enligt vår 
åsigt på följande sätt:

Den i vår lag indirekt medgifna rättighet för andra per
soner än egaren till marken att derå uppgöra eld, blott den 
väl utsläckes, måste fullkomligt upphäfvas och inskränkas en
dast till nödfall under kali årstid. För öfverträdelse deraf 
utsättas lämpliga böter och bör jordegare dessutom, liksom 
vid skogsåverkan är fallet, kunna utsätta viten derför.

Det i §§ 1 och 3 af 15 Kap. Bygn. balken stadgade 
förbud a tt upptända eld vid stark blåst eller sträng torka 
förändras sålunda, a tt böter utsättas derför äfven om elden 
blifvit väl utsläckt.

Det allmänna öfvervakandet och ordnandet af skyddet 
mot skogseld ålägges kommunalförvaltningarna. Dessa böra 
genom kungörelse i kyrka bestämma när de facto så sträng 
torka inträffat, a tt allt uppgörande af eld ute på marken till 
följe deraf är förbjudet, äfvensom när denna tid upphört. 
Men då all# dylika lagar endast äro död bokstaf, om de icke 
öfvervakas, så bör i hvarje kommun af dess förvaltning an
tagas minst en, men i större kommuner tvenne skogsvaktare, 
hvilkas åligganden endast består deruti, a tt under den tid af
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sommaren, då fara förefinnes för skogseld, under kringströf- 
vande i socknens skogar öfvervaka, att lagarna följas. Då 
den eldfarliga tiden endast under ovanligt torra somrar räcker 
längre än 4 till 8 veckor, så synes deraf, a tt aflöningen för 
dessa vakter icke blir betungande för kommunens finansiela 
ressurser. — I många fall skulle det vara lämpligast för bya
lagen att förena sig om gemensamma skogsvaktare.

Vidare är det af största nödvändighet, att de grunder 
genom lag bestämmas, enligt hvilka den skada bör värderas, 
som uppstått genom skogseld. E fter nu gällande lag värde- *  
ras denna genom mätismanna ord, men så länge hvarje lag
bestämning saknas, efter hvilka principer man dervid bör 
förfara, ligger, det i sakens natur, a tt värderingarna utfalla 
mycket olika och a tt de på grund af dessa värderingar af- 
kunnade domstolsutslagen ofta blifva rent af orimliga. Denna 
fråga är äfven i sjelfva verket mycket invecklad och långt 
svårare att lösa än man vid dess ytliga öfvervägande kan 
föreställa sig. Om äfven flere kunniga forstmän oberoende 
af hvarandra verkställa en. dylik värdering, kunna de ofta 
komma till de mest olika resultater, i händelse ej en viss 
method dervid följes. Huru olika kan ej t. ex. den skada 
värderas, som uppstått då en 40-årig tallskog blifvit uppbränd 
i en trakt af landet, der en dylik ungskog saknar allt pen- 
ningevärde! Huru skiljaktiga kunna icke meningarna vara 
rörande värdet af den skada, som jordens bördighet lidit 
genom en skogsbrand! Vid nästan hvarje fall möter man 
här nya svårigheter för en exakt beräkning af en dylik skada, 
hvilket i ett land med så oregelbundna förhållanden vid skogs
bruket som i Finland är en omöjlighet. Den enda utväg att 
härvid komma till säkerhet och reda är enligt vår åsigt den, 
att skildt för hvarje län och de trakter i detsamma, der sko
garna hafva lika värde, af lämplig myndighet uppgöres och 
af länestyrelsen och ortens häradsrätt fastställes en för vissa 
år gällande tariff, i hvilken för olika kategorier af skog samt 
olika fall af skogsbrand finnes fastställdt, de maxima och 
minima af skadeersättning som böra utgifvas. Sålunda anse 
vi, att man enklast och säkrast skulle kunna ernå det åsyftade 
ändamålet.
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Näst skogseldarna kan man antaga, att svedjande, hvil

ket dessutom ofta framkallat dessa, bidragit till skogarnas 
förstörande, hvarom de landskap, der detta starkast bedrif- 
vits, nogsamt vittna. Att detta brukningssätt icke allenast 
varit, utan till en stor del ännu är en nödvändighet, betin
gad dels af en till åkerodling alltför stenig jordmon, dels af 
ringa utvecklade jordbruksförhållanden, kan ej betviflas, lika 
litet som, att Finland nu kunnat vara ett af skogar långt 
mera uppfylldt, men i sådant fall äfven ett ännu mera folk- 

» tomt land än för närvarande, om icke detta nationela odlings- 
sätt förefunnits. Savolax och Karelen skulle i sådant fall 
sannolikt nu förete lika ursprungliga kulturförhållanden som 
det i öster tillgränsande ryska Karelen, der en från äldre 
tider inskränkt svedjerätt framkallat förhållanden motsatta 
dem hos oss: mer träd och mindre menniskör. Men å 
andra sidan kan man ej betvifla, att ett allt för långt drif- 
vet svedjande slutligen leder till skogarnas och skogsmar
kernas ödeläggande. Vi tro att detta till nytta ej mindre 
för jordbruket och skogarna än. för sjelfva svedjebruket kan 
och bör underkastas vissa tidsenliga reformer, och att lag
stiftningen rörande detsamma äfven påkallar förändringar. 
Men för att dessa skola blifva fullt ändamålsenliga, är det 
nödvändigt, att detta brukningssätt underkastas en grundlig 
och omfattande undersökning i ekonomiskt, forstligt och sta
tistiskt hänseende. Det vore derföre önskvärdt, att genom 
styrelsens tillgörande en dylik undersökning blefve utförd af 
en kompetent forstman, som tillika hade sig ombetrodt att 
framställa förslag till de vid svedjebruket erforderliga för
ändringar i lagstiftningen.

Vi kunna ej underlåta att i förbigående påpeka hvilken 
myckenhet skog årligen förvandlas till rök och aska genom 
skogseldar och svedjebruk. Redan år 1851 uppskattades af 
C. W. Gyldén den virkesförlust, som uppstod genom svedje
bruket till 52 millioner kubikfot hvarje år. Om vi antaga 
att under en period af 10 år icke mer än 500,000 tunnland 
skogsmark skulle brunnit — hvilken siffra under den tid kro- 
noskogarna ännu icke voro ställda under forstadministratio- 
nens uppsigt är mycket för låg — eller i medeltal årligen
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50,000 tunnland, och a tt en förlust af 4 norinalfamnar per 
tunnland derigenom skulle uppstått, så förstöres årligen ge
nom skogseld en virkesmassa af minst 20 millioner kubikfot. 
Man kan således antaga, att af Finlands skogar i medeltal 
hvarje år minst 72 millioner kubikfot genom skogseld och 
svedjebruk förvandlas till rök och aska. Men härvid måste 
vi ännu tillägga, att den största skada, som förorsakas af 
skogseldar, på långt när icke Jbestår i den trämassa, som 
dervid uppbrännes, utan i den försämring, som de qvarblif- 
vande träden och skogsmarken derigenom lida. Denna skada 
kan dock ej uppskattas med siffror.

Vidare följer att taga i betraktande den nuvarande skogs- 
afverkningen såväl för landets eget behof som för export. Att 
med säkerhet utreda storleken af den inhemska förbrukningen, 
är naturligtvis omöjligt. Skogskommissionen har dock på grund 
af dess insamlade statistiska uppgifter beräknat densamma 
till 754 millioner kubikfot årligen, oberäknadt städernas och 
industriela verks konsumtion, samt för landet i dess helhet 
till ungefär 850 millioner kubikfot. Om än denna siffra i 
sjelfva verket skulle vara 100 millioner kubikfot för hög eller 
för låg, hvilket ingen kan afgöra, så utvisar den i hvarje 
händelse en hos oss, liksom i alla skogrika länder, vtterst 
slösaktig förbrukning af skogsprodukter, hvilken, om så er
fordras, kan betydligt minskas genom en mera ekonomisk 
användning.

Med betydligt större noggranhet kan deremot storleken 
af landets skogsafverkning för export utredas. Enligt en af 
oss, på grund af Finans-Expeditionens meddelanden i n:o 
280 af Finlands Allmänna Tidning sistlidet år, uppgjord be
räkning öfver skogsafverkningens storlek för 1872 års export, 
skulle denna, inberäknadt i skogen qvarlemnade skatar, hafva 
utgjort c:a 60 millioner kubikfot. För sistlidet år saknas 
ännu officiella uppgifter. Om vi antaga, att exporten då 
varit 20 g större än 1872, så skulle den dertill erforderliga 
afverkningen uppgått till c:a 75 millioner kubikfot. För
höja vi denna siffra ytterligare med 10 millioner kubikfot, 
för att sålunda undvika möjligheten af en alltför låg beräk
ning, så komma vi dertill, att afverkningen för export under
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sistlidet år skulle utgjort en tiondedel af den virkesmassa, 
som huggits i våra skogar för eget lands behof. Den sam
manlagda afverkningen skulle således hafva utgjort c:a 935 
millioner kubikfot.

Det kunde nu vara af intresse att jemföra detta af- 
verkningsbelopp med den årliga tillvexten i landets skogar 
för att sålunda bilda sig ett omdöme om beskaffenheten af 
vårt skogsbruk. Men om redan afverkningens storlek endast 
gissningsvis kan bedömas, så är detta i ännu långt högre 
grad fallet med skogstillvexten. Denna har vid en jemfö- 
relse med 1871 års afverkning blifvit af Forsstyrelsen upp
skattad till 1,200 millioner kubikfot, och skulle enligt denna 
jemförelse landets skogar tillvuxit med 250 millioner kubik
fot mera, än de under samma år blifvit afverkade. Ehuru 
den af Forststyrelsen uppgjorda kalkylen väl torde vara den 
säkraste, hvilken under närvarande förhållanden kan göras, 
ligger det dock i sjelfva sakens natur, a tt alla dylika beräk
ningar endast kunna vara hypothetiska. De hafva ock i 
allmänhet af fackmän blifvit uppgjorda hufvudsakligen för att 
lemna en ungefärlig framställning af förhållandena. Det var 
genom den af skogshushållningens grundläggare i Sverige 
Israel af Ström år 1840, på uppmaning af Landtbruksakade- 
mien, uppgjorda beräkning öfver skogstillgången och skogs- 
åtgången i detta land, som det lyckades honom att derstädes 
väcka ett lifligare intresse för skogsfrågan. Oaktadt de af 
Ström framställda siffrorna icke för fackmän kunde ega bety
delsen af någon auktoritet, inneburo de såtillvida en allmän 
sanning, a tt de på ett enkelt och lättfattligt sätt ådagalade 
skogsbrukets tärande och oproduktiva karaktär uti ifrågava
rande land. Men om det ogynsamma resultat, hvartill han 
kom — eller a tt den årliga afverkningen var betydligt större 
än tillvexten — hade blifvit begagnadt af regeringen såsom 
ett motiv att genom ställandet af hinder för exporten söka 
minska afverkningen, så hade utan tvifvel ett stort misstag 
blifvit begånget, ej mindre ur nationalekonomisk än forstlig 
synpunkt. — Vi hafva härmed endast velat, påpeka, a tt man på 
grund af de resultater, som erhållas af dylika kalkyler, blott i 
ringa grad kan bilda sig ett omdöme om skogsbruket i ett land.
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Beträffande den f()r husbehof skeende skogsafverkningen, 

kunna vi endast upprepa hvad vi redan y ttra t om skogsbru
kets allmänna karaktär i landet. Man hugger oftast på ett 
för skogen förödande sätt, uttagande stundens behof af de 
första bästa träden, der de stå närmast, i stället att främst 
använda torra, vanvuxna eller snart till förruttnelse hemfal
lande träd, hvilka kunde borttagas till nytta för skogen; 
man hugger utan plan och beräkning af hvad skogen å en 
lägenhet kan tåla, och utan att dervid bekymra sig om huru
vida man erhåller en mer eller mindre god och värdefull 
återvext. Ej allenast å många enskilda lägenheter, utan i 
vidsträckta delar af landet ser man ganska allmänt det för
hållande, a tt skogsafverkningen är större än den årliga till
vexten. Den närm aste följden häraf är, a tt man småningom 
hugger allt yngre skog, — hvarigenom högskogen förvandlas 
till småskog. De ojemförligt flesta hemman i landet äro 
dock så rikligt försedda med skogsmark, att vid en omtänk
sam och planmässig afverkning skogen snarare borde för
bättras än försämras. Det allmänt brukliga afvärkningssättet 
är som bekant blädning, hvilket i de allra flesta fall utgör 
en nödvändig följd deraf, a tt brännved och klent virke sakna 
afsättning. Genom blädskogsbruket kan dock, äfven vid dess 
rationela bedrifvande, icke ernås den virkesproduktion som 
genom trakthuggning. För skogsbrukets mer produktiva be
drifvande är derföre införandet af trakthuggning önskvärd, 
hvilket dock förutsätter möjligheten att kunna afsätta bränn
ved och klent virke.

Afverkningen af exportvirke bedrifves på samma sätt 
som den för husbehof eller genom blädning, och torde det 
knappast kunna afgöras, hvilken af dessa utföres med större 
eller mindre omtanke. Vid afverkningen af det gröfre vir
ket, hvilket främst består af sågtimmer, utplockas från sko
gen endast de större träden, hvilka oftast utgöra från en 

m femtedel till hälften af det antal träd, som växa i en tim
merskog. De qvarblifvande stammarna, som härigenom er
hållit en friare ställning, tillvexa derefter starkare, och efter 
20 till 40 år kan ofta ett nytt timmerhygge utföras i samma 
skogstrakt, förutsatt a tt afverkningen skett på ett förnuftigt
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sätt. Der hvarest de äldre och gröfre träden stå enstaka, 
utan inblandning af klenare stammar, finnes vanligen upp
kommande ungskog under dessa, och de borthuggna timmer
träden lemna sålunda rum för återvext af ungskog. För öfrigt 
råder vid denna afverkning nu icke någon olikhet mot hvad 
den varit förr; dock hafva de högre virkespriserna haft till 
följd, att skogen bättre tillgodogöres och att icke, liksom 
ännu för 10 år tillbaka var fallet, en mängd träd vräkas 
och qvarlemnas till förruttnelse äfven för de minsta fel, utan 
tillgodogöres nu långt mera af de fällda stammarnes virke. 
Då den nuvarande afverkningen af exportvirke, såsom nyss 
blifvit nämndt, icke utgör mer än en tiondedel af hvad som 
åtgår till den inhemska förbrukningen, så framgår häraf, att 
det ojemförligt största angrepp på våra skogar medelst yxan 
sker för landets eget behof och att det således i främsta 
rummet är denna afverkning, hvilken möjligen kunde komma 
skogstillgången a tt minskas. Den förnämsta skilnaden härvid 
är, a tt mer än hälften af exportvirket är 100 till 200 år gam
malt, medan den inhemska förbrukningen företrädesvis tager 
i anspråk endast yngre skog.

E tt förhållande härvid kunna vi ej lemna oberördt, 
nemligen den vid skogsförsäljningar vanliga sed, a tt jo rdega
ren åt köparen upplåter afverkningsrätt till sin skog, i stället 
a tt sjelf hugga och sälja färdiga produkter. Ur skogssköt- 
selns synpunkt är utan tvifvel fördelaktigast för jordegaren 
a tt endast sjelf hugga i sin skog, ty genom a tt upplåta af
verkningsrätt till densamma kan han lätt göra sig en större 
skada än man vanligen är böjd att tro. Hos köparen kan 
nemligen icke finnas samma intresse som hos jordegaren att 
med skonsamhet och omtanke verkställa trädens fällning. Det 
är klart, a tt sådana skogsförsäljningar inverka mera menligt 

; på skogen i den mon arrendetiden utsträckes till en lång 
framtid och till träd af små dimensioner, för a tt icke tala 
om rätt till kalhuggning, hvilken en skogsegare aldrig borde # 
inrymma. Dylika skogsförsäljningar kunna på det minst skad
liga vis utföras om alla de försålda träden i jordegarens när
varo utstämplas till fällning. Vi hafva afsigtligt i det före
gående anfört den norska skogskommissionens yttrande om
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den i detta land så allmänna seden att upplåta afverknings- 
rä tt samt de menliga följder, som deraf härflutit, för att fästa 
uppmärksamheten uppå, a tt man äfven hos oss borde iakttaga 
försigtighet dervid. Lyckligtvis hafva vi dock, till följe af 
våra gynnsammare naturförhållanden, icke att uppvisa så svåra 
följder deraf som de i Norge. Äfven i Sverige är denna form 
vid skogsförsäljningar mycket vanlig.

A tt upplåtandet af afverkningsrätt till sågtimmer till en 
viss grad varit betingadt af förhållandena, förbise vi ej, ty 
å ena sidan är det för så stora ekonomiska företag som an
läggningar af sågverk en nödvändighet att på förhand vara 
försäkrad om en viss fond af råmaterial för några års fram
tid, och å andra sidan har det ofta varit för jordegaren omöj
ligt, att på annat sätt fördelaktigt sälja sitt sågtimmer. Då 
man öfverväger, a tt de nu så allmänt till afverkningsrätt 
upplåtna timmerskogarna i de inre delarne af landet ännu 
för kort tid tillbaka ej sällan af deras egare bortbrändes eller 
för öfrigt af dem behandlades såsom en värdelös egendom, 
så finner man, att en skogsförpaktare i de flesta fall kan 
fara illa fram med skogen, utan a tt deruti gå längre än dess 
egare. Önskvärdt vore dock, att, i den mon konkurrensen 
mera utvecklar sig, ifrågavarande sätt vid skogsförsäljningar 
alltmer skulle frångås.

Då erfarenheten i alla de länder, der bruksrättigheter 
(servituter) uppstått, visat, att dessa utgöra ett stort hinder 
för skogsskötselns utveckling, så vore det önskvärdt, att icke 
skogsegendomen i vårt land blefve belastad med dylika rä t
tigheter. Men enär enligt nu gällande förordning af den 13 
Juni 1800 jord kan utarrenderas för en tid af ända till 50 
år, så vore det skäl a tt inskränka denna tid vid fråga om
allt slags upplåtande af bruksrättigheter till skog, och sär-
skildt jemväl afverkningsrätt, till högst 10 år, derest ej sko
gen underkastas e tt uthålligt, planmässigt nyttjande.

Om vi i korthet sammanställa de följder, som det i Fin
land hittills bedrifna skogsbruket framkallat i de enskildes
skogar, så finna vi följande. Skogarna hafva genom skogs
eldar och blädning blifvit betydligt utglesade sålunda, att de 
oftast innehålla per tunnland från en fjerdedel till hälften af



den virkesmassa de under skyddade förhållanden skulle haft. 
I vissa delar af landet, såsom det österbottniska kustlandet, 
på en sträcka af 10 till 12 mil från hafvet, der en tätare be
folkning samt tjäruindustrien och skogseldarne bidragit der
till, hafva skogarna aftagit derhän, att man öfverhufvudtaget 
endast finner småskog och skogstillgången inom flere sock
nar är knapp *). Lokal skogfattigdom har jemväl blifvit fram 
kallad genom svedjebruket inom en och annan socken i Sa 
volax, medan småskog af al och björk alltm era vunnit ter
räng efter de försvunna barrskogarne. I flere delar af lan
det kan man med säkerhet iakttaga ett aftagande tillstånd 
hos skogarna eller a tt de anlitas mer än de årligen tillvexa. 
hvilket visar sig främst deruti, a tt man hugger allt yngre 
skog eller förkortar omloppstiden vid skogsbruket. Utan tvif
vel har således skogsbruket hos oss i stort taget en förö
dande och för skogstillgångarnas bibehållande ogynnsam ka
raktär.

Vid den enskilda skogshushållningen finnes en ständig 
omvexling eller fluktuation emellan bättre och sämre hus
hållning ; hvad den ena egaren sparat, förslösas af hans efter
trädare. Såsom ett intressant exempel på dylika omvexlin- 
gar i skogstillgången å en lägenhet kan omnämnas en större

*) Enligt af oss insamlade upplysningar från nedannämnde sock
nar, nemligen: Stor-Kyrö, Lill-Kyrö, Laihela, Umola, Lappo, G:la Kar- 
leby, Lohteå, Munsala, Kuortane, Lappajärvi, Evijärvi, Kortesjärvi, 
Vindala, Alajärvi, Soini, Lehtimäki, innefattande tillsammans 7,299 
hemmansrökar, hafva 544 sådana rökar (af hvilka dock 430 äro be
lägna i Stor-Kyrö och Lill-Kyrö socknar) brist på ved, och förse sitt 
behof dels genom köp dels genom bränning af trädrötter från kytt- 
länder; 2,393 rökar hafva tillgång på ved, men brist på timmer; 
3,639 rökar hafva ved och timmer till husbehof, af det sednare dock 
ofta en mera knapp tillgång; 512 rökar hafva ved och byggnadstim
mer till öfverflöd; någon tillgång af groft virke finnes blott i Evijärvi, 
Kuortane, Vindala och Soini, samt god tillgång deraf i Laihela soc
ken. I Lill-Kyrö, der befolkningen utgör 1,400 inv. på en geografisk 
qv. mil — den tätast befolkade socken på Finlands fasta land — är 
största delen af jorden uppodlad till åker och äng; i Stor-Kyrö torde 
jemväl dålig skötsel af skogarna i högre grad bidragit till skogsbri- 
sten. Ofvannämnda socknar innefatta det mest skogfattiga område i 
Finland.
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egendom i Nyland, der för 150 år tillbaka skogen var till den 
grad förstörd, att dess egare på grund deraf ansökte om 
skatteförmedling. Sedan denna tid har en god och rik stock
skog uppvext på samma egendom. Men dylika gynnsamma 
förhållanden utgöra tyvärr endast sällsynta undantag; ty der, 
hvarest skogen en gång blifvit grundligt ruinerad, erfordras det 
en i långa tiderfortgående konseqvent hushållning och spar
samhet för att återföra den till dess förra bevuxenhet — nå
gonting som isynnerhet för den mindre jordegaren är förenadt 
med stor svårighet.

Men oaktadt all misshushållning med skogarna, har denna 
dock ännu ej ledt dertill, a tt man mer än undantagsvis skulle 
träffa större trakter, der skogen blifvit fullkomligt utödad och 
der den ödelagda marken ej mer skulle frambringa skog. 
De torra sandmoarna, hvilka utgöra en ej ringa del af lan
dets skogsmark och här och hvar bilda stora sammanhän
gande sträckor, hafva dock visserligen blifvit mycket härjade 
af fareldar och förete derföre i de flesta fall en högst dålig 
och ofullkomlig bevuxenhet, ända derhän, a tt de i många 
trakter hotas af skoglöshet, om ej bättre skydd mot skogs
eldar kan ernås. På några ställen har det också redan gått 
derhän, a tt dylika sandmoar blifvit förvandlade till en full
komligt öde mark, såsom den kända nära två mil långa Ta- 
vastmon i nordliga delen af Kankanpää socken och Vesiveh- 
mais mo nära Anianpelto m. fl., af hvilka isynnerhet den 
förstnämnda utgör ett bedröfligt exempel på absolut ödeläggelse.

Men oaktadt den grundliga förödelsen äro markerna i 
allmänhet försvarligt skogbevuxna, och i| de| flesta fall kunde 
man endast genom fredning och omtänksam behandling ännu 
erhålla goda skogar. Om man i hvarje enskildt fall ville 
allvarligt sträfva derefter, vore det väl möjligt, a tt efter fyra
tio år byggnadstimmer till husbehof skulle förefinnas i största 
delen af privata skogar. Der det nu saknas, är det nästan 
alltid till följe af dålig hushållning.

A tt förhållandena, oaktadt all misshushållning, kunnat 
gestalta sig sålunda, härrör helt och hållet af våra för skogsmar
kers bibehållande i skogbevuxet tillstånd särdeles gynnsamma 
naturförhållanden. Härtill räkna vi: landets ringa höjd öfver
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hafvet, dess fuktiga jordmon och atmosfer, samt beskaffen
heten af våra trädslag och skogsmarker. De rådande träd
slagen tallen, björken och gråalen äro af en så härdig och 
lä tt reproduktiv natur, att de fortfarande kunna uppträda så 
som skogbildande till och med i ett land, der skogsbruket 
mer går ut på skogarnas utrotande än på deras bibehållande. 
Den mera ömtåliga granen har till det mesta dragit sig undan 
till de deiar af landet, der jordkulturen står högst och der 
skogarna behandlas med större skonsamhet, Skogsmarkerna 
åter bestå af djupa, lösa jordlager af diluviala och alluviala 
sand-, sten- och grusbildningar, hvilka utgöra en för skogens 
återvext mycket gynnsam jordmon.

Den bästa gradm ätare för skogstillgången i ett land är 
onekligen dess skogsareal, befolkningens täthet, och isynner
het priserna på de för husbehof erforderliga skogsprodukter. 
Om man utgår från dessa synpunkter, så måste man er
känna, a tt Finland är rikt på skogsmarker och skogar, samt 
att ved och virke för husbehof är mycket billigt, men i stör
sta delen af landet saknar afsättning och lokalt pris. Såsom 
vi redan nämnt, finnas rika skogstrakter i hvarje län om 
än inom några jemväl skogfattiga bygder finnas.

Men om än landets för närvarande i förhållande till 
arealen ännu ringa befolkning tillåter ett slösaktigt nyttjande 
af skogarna, böra vi ej förbise, att en tillvexande befolkning 
gör skogsarealen mindre och fortfarande ställer allt större 
anspråk på skogarna. Inom de tätast befolkade länen, nem
ligen Nylands och Åbo län, behöfver folkmängden icke ens 
fördubblas, för a tt svårigheter skola visa sig vid skogsbehof- 
vernas tillfredsställande, om man ej genom bättre hushåll
ning ökar produktionen. Den norska skogskommissionens 
yttrande, a tt det erfordras generationers misshandlande skogs
bruk för att framkalla skoglöshet i ett så vidsträckt land 
som Norge, eger sin riktighet äfven för Finland, men ännu 
mer dess uttalade åsigt, a tt man ej bör söka bot för en skada 
först vid dess yttersta gräns. För landets ekonomiska väl 
och för dess framtid är det derföre af största vigt, a tt vi 
ordna våra skogsförhållanden så, a tt äfven efterkommande 
slägten erhålla del af det dyrbara arf vi sjelfva emottagU
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i skogarna. — Yi gå att än vidare taga i betraktande, genom 
hvilka medel detta kan ernås.

Den enda fullkomligt säkra garanti för skogarnas bibe
hållande i ett land är den, att en tillräckligt stor del af dessa 
befinner sig i en fast och för deras ödeläggande säker be- 
sittningskategori. Det fördelaktigaste och bästa sätt för skogs- 
väsendets ordnande i ett land är derföre det, då staten är 
egare till en det mest nödvändiga behofvet motsvarande areal 
af lämpligt fördelade skogar, och ithy fall den enskilde jo rd 
egaren lemnas frihet i sin hushållning, Genom uppkomsten 
af kronojordar och genom dessas ställande under forstväsen
dets uppsigt har det väsendtligaste redan i Finland blifvit 
gjordt för skogsfrågans lösande på nyssnämnda sätt. Den 
vigtigaste och för vår framtida skogsrikedom mest fruktbrin
gande åtgärd har härigenom blifvit grundlagd.

Lika litet som i andra länder, hade skogsbehofvet här 
varit för framtiden väl betryggadt, om detta endast blifvit 
öfverlemnadt till den enskildes omsorg. Då största delen af 
landets privata jordegendom (58 g af jordvidden) består af 
allmogen tillhöriga hemman, hvilkas skogar genom upprepad 
klyfning fortfarande minskas, så ligger redan i denna omstän
dighet ett stort skäl att befara, det dessa skogar under tider
nas lopp allt mer skola aftaga i produktion. Jordstycknin
gen, som för jordbruket och de ekonomiska förhållandenas 
utveckling i öfrigt är af så erkänd nytta, har på skogsbru
ket en fullkomligt motsatt inverkan. För detta är ett bundet 
jordegendoms-system det fördelaktigaste. Det hade utan tvif
vel varit bättre för skogarna, om man till någon del bibe
hållit sockne- och bya-allmänningar, i stället att dessa genom 
ofta olämpligt utförda storskiften blifvit sönderskurna i långa 
och smala remsor eller i annars så olämpliga skiften, att en 
ordnad skogshushållning ej der kan bedrifvas. I hvarje soc
ken hade i sådant fall funnits en viss fond af skogar under 
en fast och för deras bibehållande fördelaktig besittnings- 
kategori, inom hvilka skogar delegarenes olika intressen förr 
eller sednare skulle framkallat en ordnad hushållning. Vi 
framhålla detta endast för a tt påpeka, huruvida det ej kunde 
vara skäl att förfara annorlunda vid ifrågasatta storskiften i
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Kuusamo och Kemiträsk. Det vore enligt vår #åsigt mest 
fördelaktigt och lämpligt; att här endast stifta odlade egor, 
uppodling smark, hagmark och *hemskog, men att deremot 
bibehålla gemensamma utskogar; och då kostnaden för stor
skiftet härigenom blefve betydligt minskad, samt gem en
samma skogar äro fördelaktiga för renskötseln, så är det 
icke omöjligt, a tt intressenterna kunde vara böjda för en dylik 
anordning.

Många gamla storskiften äro äfven så olämpligt utförda, 
att de med all säkerhet förr eller sednare komma att om- 
göras. Om i dylika fall intressenterna skulle anse det för
delaktigt att bilda en gemensam utskog, i stället för att 
stycka denna i lotter, så borde detta vara tillåtet, Yår lag
stiftning om skifte af jord borde öfverhufvudtaget, för såvidt 
detta ännu kan göras, möjliggöra uppkomsten a f  allmännings- 
skogar, sockne-, bya- eller privat-allmänningar.

I förbigående vilja vi äfven antyda det landets städer, 
af hvilka några, såsom Kajana, ega vidsträckta skogsmarker, 
icke borde förbise vigten af att införa planmässigt ordnad 
skogsskötsel å dessa. Vi tro, a tt de tej sällan kunde för städerna 
vara en i framtiden god affär a tt inköpa jord i deras när
het och att, der förhållandena lämpa sig dertill, bedrifva 
skogshushållning. D etta är fallet med en mängd städer i 
medlersta Europa och jemväl några i Sverige, såsom med 
den lilla staden Sölvitsborg, hvars skog uppstått genom plan
tering af närbelägna flygsandsfält. I de landskommuner, der 
prestboställen med något större skogsmark finnas, borde man 
äfven, ju förr dess hellre, införa en planmässig afverkning.

Finlands framtida skogsrikedom är således främst be
roende af statens skogshushållning, och man kan derföre hop
pas, a tt det för statsskogarnas förvaltning grundlagda system 
konseqvent får utveckla sig. Dessa skogar intaga enligt 
skogskommissionens uppgift en jordvidd af 28,450,777 tunn
land motsvarande 43,7 $ af landets hela jordvidd, som utgör 
65,096,902 tunnland. Denna stora jordareal reduceras dock 
betydligt vid en närm are undersökning af densamma. Der- 
ifrån måste nemligen afräknas dels för det afstängda läget, 
dels för en stor mängd nakna fjell: Enare med 4,583,340
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tunnl., af Muonioniska, Sodankylä och Kittilä tillsammans 
minst 3 millioner tunnl., från Kemiträsk och Kuusamo dels • 
af likartade skäl, dels för stridig besittningsrätt minst 2 J 
millioner tunnland, samt vidare alla kala måssar, kärr och berg. 
Men huru man än räknar, erhåller man dock till rest en gan
ska stor jordvidd, som vore fullkomligt tillräcklig för lan
det, om den blott vore lämpligare fördelad. Under närva
rande förhållanden är Uleåborgs län öfverflödigt rikt, samt 
Kuopio och W asa län tillräckligt försedda med statsskogar, 
hvaremot sådana fullkomligt saknas i Nylands och S:t Mi
chels län, i södra delen af Åbo och vestra delen af W iborgs 
län. Om vi äfven tänka oss möjligheten a tt medelst begag
nande af våra för virkestransport så lämpliga vattenkommu
nikationer och längre utgrenade jernvägar transportera å t
minstone gröfre och dyrbarare virke från nordliga Finland 
till landets sydliga delar, så kan detta dock ej uppväga sak
naden af alla statsskogar i dess mest betolkade trakter. Det 
vore derföre i hög grad önskvärdt, a tt för såvidt detta af finan- 
ciela skäl är möjligt, eller der det, såsom vid donationsgod- 
sens inlösande, kan utföras, genom inköp af enskild jord stats
skogar blefve bildade jemväl i de delar af landet, der sådana 
nu saknas. Och då detta jemförelsevis lätt kan utföras så 
länge skogsmarkens pris ännu är ringa, synes det lämpligast 
a tt sådana inköp skulle påbegynnas ju  förr dess hellre *). 
Yi äro böjda a tt tro, det en dylik placering af statens medel, 
om man utsträcker sina blickar till en något aflägsnare fram
tid, icke borde blifva i financielt hänseende ofördelaktigt. 
Uppkomsten af några forstrevier i de mest befolkade delarne 
af landet skulle äfven inverka fördelaktigt på den privata skogs
hushållningen genom det föredöme af rationel skogsskötsel, som 
derigenom blefve gifvet.

Ånnu återstår a tt öfverväga möjligheten att genom för
ändring af nu gällande lagar för de privata skogarna i dessa 
framkalla en bättre hushållning eller förebygga deras för-

*) Såsom bevis uppå huru dyr skogsmark är under intensiva 
förhållanden kan omnämnas, att i kngr. Sachsen blifvit utbetaldt 
7,161,600 finska mark för en skogsareal af 21,772 tunnl., hvilken från 
år 1833 till 1863 inköptes för statens räkning.
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störing — hvilket i sednare tid från olika håll blifvit påyr- 

* kadt. Förr än vi göra detta, är dock nödigt att med några 
ord omnämna, hvilka bestämningar i sådant hänseende för 
närvarande ingå i våra lagar och författningar. Dessa äro 
ej många, ty i få länder har den enskilda hushållningen varit 
lika fri som i Sverige och Finland. Jemlikt § 3 af För
enings- och Säkerhets-Acten äfvensom § 2 af den med grund- 
lagshelgd utfärdade förordningen af den 21 Februari 1789, 
har åt skattehemmans innehafvare blifvit tillerkänd ^uti allt 
lika orubblig ägande och lika fri dispositionsrätt, som Frelse- 
Man öfver Frelse-Hemman, enligt Privilegier, Lag och För
fattningar; dock att therifrån undantages the för Kongl. Maj:ts 
och Kronans behof tjenliga Eke, Boke och M asteträd, hvar
med efter förra Författningarne bör förfaras75. Frälsejorden 
har aldrig varit underkastad några inskränkningar af den 
fria förfogningsrätten öfver skogen, hvilket sednast genom 
Adliga Privilegierna af år 1723 samt-Förenings- och Säker
hets-Acten blifvit bekräftadt. Det efter Frankrikes och Tysk
lands föredöme i Sverige införda kronans regal till maste
träd och mastespira å skattejord upphäfdes år 1824, då dessa 
träd tillerkändes skattehemmanet, likasom de från äldsta tider 
tillhört frälsehemmanet. Kronans regal till ekarne upphäf
des genom 1851 års skogsförordning. För kronohemman är, 
jem likt förutnämnde grundlagar, rättighet till skatteköp stadgad.

Enligt nu gällande grundlagar är således såväl för frälse
som skattejords-egare förfogningsrätten öfver skogen fullkom
ligt oinskränkt, med undantag endast af det för all jordegen
dom gällande förbudet att svedja på berggrund och stenhöl- 
strig mark eller sandmo, der jordens vextkraft kan förstöras.

I några sednare utgifna förordningar ingå dock vissa 
bestämningar, som stå i motsägelse till grundlagarna. Så
lunda hade redan i 1805 års skogsordning blifvit intaget och 
har i § 35 af 1851 års skogsförordning ytterm era blifvit bi
behållet förbud för skattehemmans egare att föröda sin skog 
ända derhän, att fara uppstår för hemmanets bestånd och för
måga att betala skatt till kronan, i hvilken händelse skatteman- 
nen bör åtalas vid domstol och emedlertid genom Guvernören 
kan förbjudas att tillsvidare afvevka skog till annat än husbehof.
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Genom förordningen af den 19 Juli 1816 är förklaradt, 

a tt de lärkträd, hvilka i W iborgs län anflyga och uppvexa 
på skatte- och krono-hemmans mark, stå under kronans regal.

Vidare är genom kungörelsen af den 14 Januari 1851 
angående skogsvården å kronohemman, som till skatte för
säljas, äfvensom genom Art. 3 af 1851 års skogsförordning 
stadgadt, att skogshushållningen å kronohemman bör ställas 
under statens uppsigt icke allenast under den tid de ännu 
äro af krononatur, utan jemväl om de blifva skatteköpta.

Men för såvidt vi känna, hafva dessa förordningar dock 
aldrig blifvit tillämpade, och då de förutnämnda grundlagarna 
fortfarande q vars tå orubbade, så måste vi antaga, a tt skogs
hushållningen å frälse- och skatte-jord ännu är lika fri som 
den förklarades år 1789, samt att förhållandet med krono
hemman jem väl är oförändradt*).

Hvarje inskränkning af den enskilde jordegarens fria 
förfogningsrätt till sin skog måste således hafva den följd, 
a tt förutnämnde grundlagar till vissa punkter upphäfvas eller 
förändras. Huruvida de fördelar, som derigenom kunna vinnas, 
öfverväga de olägenheter, hvilka äro förenade med föränd
ringar af våra, grundlagar, öfverlemna vi åt herrar rättslärde 
a tt afgöra. För vår del våga vi endast uttala den förmodan, 
a tt dylika förändringar i hvarje händelse, förr eller sednare, 
skola blifva en nödvändighet.

Vi gå emedlertid till en undersökning af de förändrin
gar, som möjligen kunde ifrågasättas, och af de sätt, på 
hvilka dessa kunde genomföras. Af vår föregående fram
ställning af den utländska lagstiftningen synes, a tt denna be
träffande de privata skogarna hufvudsakligen består i föl
jande tvenne bestämningar, nemligen:

l:o a tt kalhuggen mark genom sådd eller plantering inom
viss tid bör åter göras skogbärande; samt 

2:o förbud mot skogsdevastation.
*) Till denna uppfattning erhåller man äfven stöd i det förslag till Ny Skogs-Ordning, som uppgjordes af den år 1841 af Styrelsen nedsatta komitén, i hvilken deltogo så utmärkta ocli insigts- fulla män som nuvarande Riksarkivarien J. J. Nordström och framlidne Statsrådet G. W. Gyldén, hvilket förslag ej kan förbises af någon, som vill bilda sig en åsigt om skogsfrågans utveckling i vårt land.
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Af dessa har den förra visat sig mer nyttig och verk

sam ; derigenom liar nemligen marken blifvit bibehållen i 
skogproducerande tillstånd.

Genom den sednare lagen har man blott i någon grad 
kunnat vinna det med densamma afsedda ändamålet, a tt skydda 
skogarna mot ett ruinerande angrepp på desamma. En hufvud- 
orsak till detta förhållande är, a tt man icke kunnat bestämdt 
definiera begreppet af skogsdevastation *). Det är nemligen 
endast vid kalhuggning möjligt att fastställa huru stor del af 
en skog under en viss tid får afverkas, men vid blädning är 
det deremot omöjligt a tt bestämma ända till hvilken grad 
en skog får utglesas, utan att devastation inträdt. Skogsega- 
ren inskränkes ej i sin rä tt a tt efter bästa godtfinnande be
stämma omloppstiden vid sitt skogsbruk. Denna kan således 
efterhand alltmer förkortas, under en fortgående minskning 
af skogens grundmassa. Man har i sednare tiders lagar ej 
heller ålagt jordegaren att vid afverkningen af sin skog iak t
taga sträng uthållighet, det vill säga a tt afmäta den årliga 
afverkningens storlek efter skogens tillvext, utan har tvärtom 
tillåtit honom att betydligt öfverskrida denna proportion. Men 
om man icke strängt vidhåller uthållighetsprincipen, blir grän
sen emellan icke uthållig och devastatorisk skogsafverkning 
omöjlig att bestämma, annorlunda än medelst ett mer eller 
mindre godtyckligt subjektivt omdöme.

En lag att genom sådd eller plantering återställa skog 
på kalhuggen mark lämpar sig egentligen blott der, hvarest 
jordkulturen uppnått en större intensitet än i vårt land för 
närvarande är fallet. Så länge blott ett fåtal af landets 
mest bildade jordbrukare ens sett en skogskultur, men den 
ojemförligt största delen af jordegarene knappast veta, a tt 
man medelst frösådd kan uppdraga skog, och så länge icke 
ännu några vissa genom erfarenheten och allmän användning 
inom landet konstaterade methoder för skogskulturen hunnit 
utbilda sig, är en dylik lag en omöjlighet. Härtill kommer

*) W. Koscher yttrar (System der Volkswirthschaft. 2 Band. 
Pag. 537): ”Ett direkt förbud af skogsdevastation stöter isynnerhet 
på svårigheten att finna en skarp legal definition af detta begrepp”.



vidare, att kalhuggning tillsvidare utgör ett blott sällan och 
undantagsvis förekommande afverkningssätt. Vid blädning, 
som är det vanliga afverkningssättet, kan skogskultur ej 
ifrågasättas. En dylik lag kan derföre först i framtiden
blifva af praktisk nytta och tillämplighet i vårt land.

De enda påbud, som i närvarande tid kunde gifvas med 
hänseende till skogens återvext, äro förbud att kalhugga vid  
hafsbandet samt ä holmar i den yttre skärgården och i större 
insjöar jemte stadgande, att vid kalhuggning a f  skogsmark 
fröträd böra qvarlemnas, om den a f  ver kade ytan öfverstiger 
en arealvidd a f  t. ex. fyra tunnland.

Hvad åter förbud mot skogsdevastation beträffar, så äro 
vi af den åsigt, att i en skogslag bör ingå en bestämning, 
som utsätter en y ttersta  gräns för den enskildes rätt a tt
föröda skog. Ty äfven om man hyser de mest liberala åsig-
ter i fråga om berättigandet af ett förödande skogsbruk, 
måste dock slutligen toleransen upphöra då man kommer till 
de y ttersta  stadier af en destruktiv hushållning. Vi viija 
endast påpeka den i andra länder kända form af skogsför- 
ödelse, då en lägenhet inköpes endast för skogens kalhugg
ning. I dylika fall kan intet tvifvel hysas derom, a tt ej 
skogen utödes och hemmanet förderfvas, samt att en för 
jordkulturens intressen och landets ekonomi skadlig handling 
utöfvas. En skogslag måste uttala sitt ogillande af sådan 
misshandling af skog, för a tt icke dertill skänka tystnadens 
bifall. Vid öfvervägandet af denna ömtåliga fråga hafva vi 
stadnat vid den åsigt, a tt det åldriga stadgandet i § 8 kap. 
10 B.B. lämpligast kunde åter upptagas. Ordalydelsen af 
detta lagrum är: ^Skattebonde må nyttja sin enskilta skog 
till hustarf och salu; doch thet så sparsamt, at skogen ej
utödes, och hemmanet, förderfvas ,...............” Det är en lag
mot skogsdevastation, formulerad på det efter våra förhål
landen mest lämpliga sätt och med den mest liberala anda. 
Detta stadgande innebär ett förbud mot gröfsta missbruk af 
skog, men bör icke kunna vara till kännbart hinder för jord- 
egarens rä tt att fritt förfoga öfver dess alster. Om denna 
genom Förenings- och Säkerhets-Acten upphäfda lag blefve 
återupptagen, bör den dock gälla för all slags jord, utan
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åtskilnad af dess olika kamerala natur; ty något giltigt skäl 
förefinnes ej, hvarföre den skulle bestämmas endast för 
skatt ej ord.

Öfvervakandet af denna lag bör enligt vår tanke öfver- 
lemnas åt kommunerna, hvilka borde utse en i närmaste lik
het med Ham nrätterne sammansatt skogsnämnd, bestående af 
fem inom kommunen bosatte jordegare. Dess åliggande vore 
att vid förefallande behof utföra skogssyner och att öfver
hufvudtaget öfvervaka efterlefnaden af gällande lagar rö 
rande skogsväsendet. Vid hvarje ifrågakommande fall af 
skogsdevastation skulle skogsnämnden afgifva ett vo tum, 
hvarvid för fällande erfordrades enstämmighet, jem te yttrande 
om de åtgärder, som borde vidtagas eller hvad ansvar borde 
påyrkas. Dessa kunde vara: åläggande att under viss tid från 
all afverkningj och boskapsbete freda vissa skogstrakter, 
förbud a tt afverka skog till försäljning och i vissa fall bö ter, 
beroende allt af domstols pröfning.

Detta vore, för såvidt vi förstå, det enda möjliga och 
utförbara sätt, hvarigenom man kunde försöka att förekomma 
skogsdevastation i dess mest extrema former. I ett så vid-Osträckt land som vårt, är det otänkbart a tt utan orimliga 
kostnader, hvilka ändock vore oproduktivt utgifna, inrätta ett 
statskontrollväsende för sådant ändamål. Yi äro äfven prin- 
cipielt deremot. Den förnämsta nytta man kunde vänta af 
den nu föreslagna kommunala institutionen, anse vi bestå der
uti, att inom hvarje socken ett visst omdöme nödtvunget skulle 
utbilda sig om en förnuftig skogshushållning till skilnad från 
en oförnuftig, hvilket möjligen efter hand kunde utveckla en 
efter ortens förhållanden lämpad ordning vid skogsbruket. 
Kommunerna, hvilkas intresse närm ast beröres af skogarnas 
förstörande, skulle sålunda erhålla rättighet a tt dervid bevaka 
sitt eget bästa. Man kan ej heller antaga, a tt denna in rätt
ning skulle blifva betungande för jordegaren. Med stor san
nolikhet kan man tvärtom  förutse, a tt tillämpningen, isynner
het i början, koinme^ att blifva mycket lindrig. Men i en af- 
lägsnare framtid, då en intensivare jordkultur och en tätare 
befolkning göra det nödvändigt, a tt skogsmarkerna frambringa 
den största möjliga qvantitet af produkter, skulle en dylik



69
rättighet att öfvervaka skogsbruket helt säkert komma att af 
kommunerna utöfvas med större och efter dåvarande tiders 
fordringar lämpad stränghet.

Blott i förbigående ville vi fram kasta en fråga. Då en 
jordegare har rä tt a tt kalhugga sin skog och a tt sålunda ut
öfva en handling, som för en viss framtid, möjligen 50 år, 
förorsakar en minskning af skogstillgången, borde icke då 
en annan jordegare, som utför en skogsplantering på en kal 
mark, om han så ville, kunna betrygga skogens fortbestånd 
för en lika lång framtid? Mången torde dock underlåta att 
vårda skogen eller plantera träd hufvudsakligen derföre, att 
han anser det fåfängt, då närmaste efterträdare sannolikt 
förstör hans verk.

Vid fråga om skogsafverkningen har man ofta i sed
nare tider uttalat farhåga, att landets klimat deraf skulle 
försämras samt jordbruket lida skada. Om man i den u t
ländska litteratur, som behandlat denna fråga, söker finna en 
utredning om skogarnas förhållande till luftens temperatur, 
fuktighet och elektricitet, till vindarna, nederbörden och jo r
dens fuktighet, så finner man, — hvad äfven nutidens för
nämsta forstmän och meteorologer erkänna — att man härom 
ännu med säkerhet vet ganska ^jnga, och att denna fråga 
först i en aflägsen framtid torde kunna med vetenskaplig sä
kerhet utredas. Man har i denna sak mera menat och tro tt 
än man verkligen vetat.

För vår del tillåta vi oss äfven att häruti hafva vår 
tro, nemligen att skogarna i vårt land åtminstone i tvenne 
hänseenden utöfva ett ögonskenligt och otvifvelaktigt infly
tande, nemligen såsom skydd för nordlig, kall vind, hvilket 
skydd skogen dock ej kan utöfva’ på långt afstånd, och att i 
skogrika trakter om vintern faller betydligt mer snö än i 
skogfattiga. I nordliga Finland och Lappland, der åtskilliga 
vexter nå sin nordliga gräns, är man i tillfälle att nästan 
vid hvarje steg iakttaga, huru äfven ett ringa skydd, bestå
ende i skog eller höjder, utöfvar ett gynsamt inflytande på 
vegetationen, såväl trädslagen sjelfva som kulturvexterna. 
Ofta utgör ett sådant skydd der ett nödvändigt vilkor för 
skogens återvext, hvilket synes deraf, a tt i Lappland äfven
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mindre åsar och höjder, hvilka genom skogseld blifvit kala, icke 
mer tagit återvext af skog. De nordliga sluttningarna af höjder 
äro ofta, liksom dessa, kala, medan deremot de sydliga slutt
ningarna äro bevuxna med till och med frodigt vexande skog. 
Äfven på de mest härdiga vexter, såsom kråkris, pors, ljung och 
cladonier kan man se huru dessa, beroende af ett större eller 
mindre skydd för de kalla nordliga vindarna, antingen u t
veckla en dvergartad eller normal tillvext. Utan tvifvel 
utöfva skogarna jemväl i södra och medlersta Finland ett 
likartadt inflytande på vegetationen och vi tro derföre, att 
man genom bibehållande af skog på nordliga sidan om od
lingsfält i någon viss mon kan påskynda vegetationens u t
veckling eller skydda den för nordanvindens menliga inver
kan. A tt på ett flackt och öppet land nederbörden åtm in
stone under vintermånaderna är vida mindre än i skogstrak
ter, torde enhvar, som färdats i landet, kunnat iakttaga. — 
Vidare är ögonskenligt, att luften i skogen och dess närhet 
är fuktigare, än på öppna fält. Vi tro derföre, ätt skogbe
vuxna höjder och åsar utöfva ett fördelaktigt inflytande på 
det lokala klimatet.

Men huru det än kan förhålla sig härmed, är denna 
fråga indifferent med häijpeende till lagstiftningen för de 
privata skogarna; ty det finnes hvarken några rättsgrunder 
eller billighetsskäl att inskränka den enskilde jordegarens 
förfogningsrätt derföre, a tt hans skog möjligen kunde utöfva 
något inflytande på klimatet. Om vissa skogar skulle hafva 
ett bestämdt och erkändt inflytande i detta hänseende, så å ter
står endast a tt genom köp eller expropriation göra dem till sta
tens tillhörighet. Det förhållande, att torra, stenbundna eller 
hölstriga af sand och grus bestående, icke odlingsbara marker, 
eller såkallade absoluta skogsmarker, förefinnas i en öfver- 
vägande m yckenhet i nästan alla delar af landet, utgör i ej 
ringa grad en garanti derför, a tt den skogbevuxenhet, som för 
klimatförhållandena möjligen kan vara önskvärd, blir bibe
hållen. Äfven ifrån denna synpunkt anse vi dock bildandet 
af statsskogar i de delar af landet, der sådana nu saknas, 
vara af nytta för en aflägsnare framtid, då man kan antaga, 
a tt de enskildes skogar betydligt minskats.
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Man har i sednaste tid från olika håll, bland annat 
inom finska Hushållningssällskapet, y ttra t den åsigt, att en 
ibland de vigtigaste lagstiftningsåtgärder för skogsskötseln 
vore den, a tt åverkan i skog blefve likställd med stöld. 
För vår del kunna vi ej dela denna åsigt. Skogsåverkan är 
icke en af hufvudorsakerna till skogarnas vanvård och för
ödande i landet. Den föröfvas här och hvar inom vissa 
socknar mera allmänt och har derstädés tillfölje af vissa för 
orten egendomliga historiska eller ekonomiska förhållanden 
utbildat sig till en djupt inrotad osed hos befolkningen. I 
flere delar af landet är den deremot ganska ringa, eller före
kommer allsicke. Hos allmogen saknas ej medvetande derom, 
att skogsåverkan är en lagstridig handlig. Den ogillas der
före såsom någonting orätt, men en person, som begått 
skogsåverkan anses icke derföre ärelös och att hafva förverkat 
allt medborgerligt förtroende, såsom fallet deremot är med 
en tjuf. Skogarna hafva i en stor del af landet först i sed
naste tid öfvergått ifrån gemensam till enskild egendom och 
allmogen, hvars bildning, seder och åskådningssätt i hög 
grad hafva en konservativt traditionel karaktär, har ännu icke 
hunnit vänja sig vid att betrakta skogen såsom en fullkom
ligt enskild egendom. Skogarna hafva äfven intill sednaste 
tider icke blifvit bevakade af deras egare, hvilka icke ansett 
det löna mödan att afvärja mindre tillgrepp från desamma.

Ehuru skogsåverkan i vissa trakter af landet, såsom 
inom några forstrevier, utgör en stor svårighet och pröfning 
för for stförvaltningen eller skogsegaren, — hvilket förhål
lande i händelse af en tillräcklig bevakningspersonal kunnat 
af böj as — utgör skogsåverkan lyckligtvis dock en af de 
mindre orsakerna till skogarnas vanskötsel i Finland.

Den ifrågavarande förändringen i vår lagstiftning får 
ej allenast betraktas från den ekonomiska lagstiftningens syn
punkt, der frågan gäller hvad som kan vara mer eller min
dre nyttigt, utan den bör hufvudsakligen ses ur krim inalrät
tens synpunkt, hvarvid frågan gäller hvad som är rä tt och 
öfverensstämmande med nationens sedliga medvetande. I flere 
af medlersta Europas stater har man derföre intill sednaste 
tid och ännu fortfarande tvekat a tt vidtaga just denna för
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ändring i lagstiftningen och detta oaktadt skogsåverkan i 
dessa länder utgör ett ofantligt stort hinder för skogssköt
seln. Man kan sluta härtill deraf, att i de tyska staterna ett 
skogsåverkans mål kommer till angifvelse och straff i medel
tal på hvarje 16:de till 25:te person, medan i vissa trakter 
ett dylikt rättsfall kunnat belöpa sig på hvarje 5:te till 8:de 
invånare. Under loppet af 10 år inträffade i medeltal i stor- 
hertigdömet Baden ett åverkansmål på icke fullt hvarje 5:te 
invånare om året, och under samma tid utgjorde årligen 
skadeersättning och böter 10 penni per tunnland i statssko- 
garna derstädes. Antalet af inom kronoskogarna i Finland 
inträffade åverkningar utgjorde från år 1859 till år 1868, 
enligt skogkommissionens uppgift, 3,149 skilda fall, af hvilka 
421 blifvit sakfällda. I Frankrikes statsskogar föreföllo på 
1860-talet i medeltal årligen 56,078 åverkningar, som blefvo 
angifna. Här betraktas endast tillgrepp af färdigt upphuggna 
skogsprodukter såsom vanlig tjufnad. — Vi tro derföre, att 
denna frågas rä tta  afgörande för vårt land främst måste 
blifva beroende af de personers omdöme, hvilka ega grund
liga insigter i landets krim inalrättsliga förhållanden. En lämp
lig förhöjning af böter och skadeersättning i förhållande till 
skogprodukternas stegrade värde torde dock i hvarje händelse 
vara önskvärd.

För att skogarna i ett land icke skola aftaga med hän
seende till deras rikedom på virke och produktionsförmåga, 
borde hvarje skog nyttjas och afverkas på ett uthålligt och 
planmässigt sätt. Om detta vore fallet i Finland, skulle 
nästan hvarje lägenhet i dess välskötta skog erhålla en icke 
aftagande utan tvärtom tilltagande källa till inkomst, hvilken 
vid ett stigande värde på skogsprodukterna och der, hvarest 
skogsarealen är stor, ofta kunde komma att öfverstiga in
komsten från jordbruket.

Äfven i medlersta Europas länder var ännu i förra år
hundradet mångenstädes samma förhållande som hos oss, 
nemligen, att skogen var den ringaktade och derföre van
vårdade delen af en egendom, medan deremot åkrar och 
ängar allena värderades såsom gifvande inkomst. Men detta 
förhållande har numera ofta förändrats sålunda, att den väl
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vårdade och virkesrika skogen utgör den mest värdefulla 
och inkomstgifvande delen af en lägenhet, isynnerhet der 
hvarest den odlingsbara jorden intager en ringa vidd i jem- 
förelse till en öfvervägande areal af absolut skogsmark.

Men i ett land, der största delen af jordlägenheterna 
tillhör en oftast fattig allmoge, kan man icke hoppas, att en 
uthållig och planmässig skoshushållning skall uppstå. Detta 
kan på sin höjd komma att inträffa på en del af de herre- 
mannaklassen tillhöriga större godsen och å en mindre del 
af allmogens skogar. Härmed vilja vi dock ej förebåda en 
så mörk framtid, att skogsmarkerna i de sistnämnda sko
garna skola upphöra a tt frambringa skog, hvilket man, med 
hänseende till våra för. återvexten så särdeles gynnsamma 
förhållanden, icke borde hafva a tt befara, om endast skogs- 
brännandet upphör och man ej direkt lägger an på ödeläg- 
gelse af skog. Men man kan dock antaga, att cffin öfver
vägande delen af dessa skogar med tiden kommer att för
vandlas till småskog, som företrädesvis blott frambringar 
brännved. %

Vid ställandet af ett horoskop för dylika, aflägsna 
framtidsvyer, bör man likväl ej förbise, att om endast hälften 
af landets skogsareal vore bevuxen med icke eldskadade, 
slutna och någorlunda jemnåriga skogar, dessa kunde lemna 
en lika stor virkesproduktion, som afkastningen från landets 
för närvarande glesa och virkesfattiga skogar.

Det är derföre af statens skogshushållning som Finlands 
skogsrikedom i framtiden är främst beroende. Sedan den 
ojemförligt mest vigtiga åtgärd i sådant hänseende redan 
blifvit grundlagd, äro följande dernäst af betydelse för vårt 
skogsväsende:

De förutnämnda förändringarna i vår lagstiftning, för 
ernående a f  ett allmänt skydd mot skogseld;

utvidgning a f  statens skogspossession, genom inköjp a f p r i
vata skogar i de trakter a f  landet, der kronoskogar saknas; 

omarbetning a f  lagstiftninge7i rörande svedjebruk; 
en kommunerna medgifven rättighet att öfvervaka den 

mest våldsamma förödelse a f  skog.
----------------------------








