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C.L. Obbarius skrivelse till Brukssocie-
tetens Fullmäktig", den l januari 1841

Till respektive Herrar
Fullmägtige i.f ernkontoret
Irrligt ltvacl flelfallcliga förctcclser gil\'a licl
handcn iir clcltaganclet uti belgslagsor-ler-na
Itr- inr-ättanclet af ett skogsinstitLrt sanrt elr
oldcrttlig skogshushållning sii stor, att man
rcclan med säkerhet synes ktrnnil aDtaga, a1t
dessa bäda anstaltel rnåste srrart till bcndlig
glad utvidgas, såvida de skola emotsvara dc
derpå ejor-da for-dringar. C)liertvgad hårorn
har.jag för'esaLt lnig att pröfva, på hvacl siitt
mzrn skulle kunna ernå detta ändirrnril under
cle härYalalcle onrstiindighctcr samt mecl
rui sta kostn?rd? Till 1-öljc ar' {lerlallcliea gjor--
cla fiirfrågninear s\nes lran här'vid i första
Tttnrrrret nrr.ke,rtr \rta: ld r.rd.,itt trrarr

egenteliger) skulle kunn:r inrätta en plan-
rnässig skogshushzillning samt hvilka följder
en sådan skulle meclföra i avseende på sko-
gens irfkastning. Det rnå cler^för-c ickc före
kornrna öfver'flödigt att i miijligaste korrthet
liamlågga, hvilka kunskaper, son en skogs-
bushållare måste iiga, såvida han på bchör
igt sätt skall uppfylla alla sina åligganden,
hvarföre det sannolikr åfven icke skall före
falla mången afHcrrar Skossäsar-e obehag-
ligt att häröIver bekonrma en kort undcrriit
telsc. Då dcrförc dcssa sistniimda båda om-
ständisheter- stå i så nära samband metl den
förstir fiågan, så harjag även förutskickat
clerr till bcsvarandc sarrt tagcr mig härme-
delst li iheten att gerrensamt bebandla dessa
för Flerrar Fullmägtige sarnt ör'erlemna till

der-as omprötning hr.rrrrvicla cle anse cle t vzrr-a

änclamrilse nligt att vidarc frirmlägga frågan
fi;r Brukssocieteten eller icke.

Ehuruväl rnan i rnirnga tracktcr av Tvsk-
land, skogshushållningcns henrland, iclkat
dcns:rrnma enligt bestånrda reglor öfver 400
år-och hvilka reglor i crr tid afrncr iin 100 år
kruna sägls r,ara ganska goda samt ånnu till
cn del äro sällaide, så har den dock eftcr
denla tid blifvit betydligt utbildad samt
flirrrrskridit under det sista lerdedels seklet
ilikhet med alh:rnclrr vetenskaper. Nlen
utbilclanclet af skogslrush ål1n in gsr,e lenska-
pen var icke påkzrllad af brist pii träd, utan
rrera till följc:rf cn öl\'crtvgelse om den vig-
tigi sanrling "att den bästa grnva 1ör all na-
tionell r-ikedorr finnes förlagcl inonr egeu
mark". Under tidcrr har den slrtsekonomiska
!elenskapcrr blifvit mcra utbildad, hvar-ige-
nolt äfren skogarna bckommit ett högr-e vår-
dc i finansmånne ns ögon. Här^till kom äfi'cn
att staLsförr,:rltnirrgcns intressc fordradc sår'äl

att rnirn skulle bekomrra den erlbrderliga
mängden af tråd på en rnindre irreal, för att
der-igenom kunna öfi'erlåta åt.jordbrukct cn
desto större. som äfuen att afden för handelr
rarande skogsareal erhålla den högsta möjli-
ca vinst. Förbättringen utgick således ifrån
reqerinea.ne och detta kan räl arrses vara dcn
vigtigaste orsaken till ett hastisare utbildande
af den åldre hushållsmeto<len och till grun-
derna för en mera omfattande vetenskap.

\''isscrligen höjde sig nåera rösteq hvilka
ansågo de anspråk man i nyare tider gjorde

r
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pii en fullkomlig skogshushål1irre s;lsorn va-

rande altfö. vidsträckta. En nrirrnare pröf:
uing visaclc dock att detta icke var hår'rclcl-

sen.'Iy om mzln e{tcrtiinker hvilken betydlig
clel skogens areal intager uti en stat s?1mt

huru vigtig denna fiir en stat i allrrrånhct ,i..

r'rflenson att skogshushållalens ändirmål
rnåste vara att af den honom an1örtrodcla
nar-ken dnga de n högsta möjliga vinst pii
clcn kortaste tid och mccl anvuinclandc af
clen rninsta onkostlrad - h\illet inte blott
vill såga triidet, utan äfvelr alt antr:rt som för
menskliga samfundslivet kan vara af rrltla
utan att likväl hzirisenonr skada nzigot af de

öliiga handteringartre eller beståndande
i r r r'n I I r r i r rq.r r - .lil.orrr atl.rrrritt,la.irta pro-
drrr ter pa der lörrlel rLtig r.t..:; in.rr rn:rll

lått att der-till et lirrdlas en ganska stor be-

k;rrr.k.'1, mr,l lrartdtr tirrqat. irrr.ittnitr3 rr.

lagar rn. m. uti samhaillslivet. Uti inskr-iirtkt
ar e nenirrg erl'ortlrirr derernot skogshtlshiili-
ningsveLensk:rpen så rnycket rrlera af de lle-

hö11iga kulskaperna uti mathcmatik, gcolo-
gi, kemi och alla nailrrvctenskapel, som
.koq.lruslrallaren jmnar si{ att l,eentsn.r 'iq
afdessur lneclel fiirvinrrande afsitt rnå1. Halr
kan icke i likhet mcd landtmannen förme
delst mångfaldigt kostsirmt bcirrbetande af

sin rnark komma i i tilllälle att noga lära kin
na dcu, utan han måste derförutan uppdra-
ga sinir rextel och för detta ändamål måste

han bedörna sin mark igenorr bloll ett be-

traktancle af den sarnt igenom vissa kinne-
mirken, hvilka naturen sjelfotJr naturläran
gifr,a honom vid hzrnden. Ofta är dctt:r icke

tilh äckligt för att förklirrir vextligheten och
han n.råste då för-etaga sig.. kcrniska undersök
ningar, hvilket förutsåtter hos honorrr etl

bekantskzrp sår'iil mecl denna vctcnskaP sotn

med ph,vsiologien. Nåst rttväUandet af en

änclamålsenlig trädsort för dcn iIiåpJavzrran-

cle traLken, erfbrdrar nu dess uppdrifvande
alla de behöfliga lvsiska och flsiologiska
kunnskapcrna uti riigadt mått, tr httnl karr

det ens vara möjligt att på ett ändarrzilsenligt
siitt uppc'lraga oclt behaDdla vcxter, ulan alf
iill fullo kzinna delas inre och vttt e beskzrf-

fenhet? Det betvclliga in{lvtande, sorrt skili
ztktiga natu.omständigheter utöliar: På vext-

ligheten, cr-forclrar kunskaper uti hela nirtur'-

lärzru oclt naturalhistoricn. Ty han måste

kiinna icke alenast alla cle på skogen skrrdligt

irrvetkande djnrartel samt alla nalur och
lefiradsartcl för att gij.a dem sä m,vcket nrer

eller rnin<1re skadliga, utan han måste till
och ned ofla utur naturlår-an hälnta ll.jelp
emot skogsförb ärjningaq zifvensom veta att
begagna andt-a saker i och för sitt ändarnål'
emedan mersklig hjelp ofta är otillriicklig'
s:rsoD] t. ex. håndelscrr är \.id de oftt inträf-
fade skogsförh ä rj ningar, hvilka åstaclkom

nas igenotr inseklet-o. s. \i l)cssutom rlås-
te han i allir dessa iimnctr vara sii lllvckct
rner-a hemmastadd. som ban icke ilikhet
urecl jordbr-ukarcrt kirn medelst ctt kostsanrt

arbete, g-i;clning ellcr andra uredel bringa
sin nrzrrk till en högJre atlastning, lltan D)ås-

Le ernå detta ltirrneclelst ]Dedcl, sont natu-
ren sjclf erb-judcr. Äfienledes kan lran icke
lika'orrrjor,lbrrrkrlrn l'r t lr elleranrral rit

rätta ett en ts-ång gjort misstag, q' de ftl, som

göras i skogshushiil ln ingen rr-redfiira icke
allenast svårirre fölider-, utzrrr kunna ofiast
ickc corrigeras förr än efier ctt sekels Jö.-

lopp. Hårrill kolntner ilessutom att skogs-

h u.lr.i lla rc r r merendrl. hlotr har att göre
lnecl den särrrc och ofrugtbarare clelen af

.jorden, hvarvid naturlign'is så mycket större
svårigheter förete sig.

Detta alt ådagalåggcl att skogshushålla-
ren, sår,ida han vill emotsvara alla de an-

språk som kunna göras på honom, har att
igcnomgå ett ganska vicllyltigt studium, hvil-
ket han till och med alclrig till fullo kan af-

sluta.
Man skulle måhända kunua inväucla: här

uti Sverige behöfver han mindre, cn.redan

skogshushållningen hät öfverhufl ud taget'
är nyckct enklare än rtti andrr ländct.
hvarest folkmängden och antalel afnårings-
glenar äfvensom ntiinglallden a f trädarter
att odla år m,vcket stör're o s \'. Att detta
lifven är händelscr-r kan icke annzlt ån rrled-

gifvas; men uti Svcrige llnnas clock flertall-
diga iuclustrigrenar, I.rvilka liro i behof af
ganska skiljaktiga trädsorter och solr det lill-
hör en skogshushiillare att känna Likirsii
måste han kiiuoa till fix fattrringen, laearna,

i-
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instLuctione ma, lefiraclssiiftet samt alt hv:rd
sorn crfordras uti clet lancl, hvar^tLti han skall
\,erka, för'irtt han skall LrurDa ör'eralt tagir cle
nödvälcliga och äncl:urr:ilscnliga mått och
ste€1. H!ild r:lesslrtorn betr-aiflar deu egcntliea
skoushushå)luingcn och dess skötsel, sä be-
hiifier han ganska vril fiir niirr,alarrde alla
hithörancle kunskapcr, emedarl skogarna
lör nä.\.arande befinna sis uri ett fögr
olcieutligt skick, hvilkct till ber,vdlig urad
försvirar alla hittill hör-ancle albcren: - 1r'

hvarest finnes väl hjelpmedel till skytldande
al shogerr cmot det i opinionen r-åclande
lingar-e r,är'det af dcn ? - hvilkct land finnes
vlil. hlirrest iicander-åttcrr till skos iir så litet
aklad? i hr,ilket land linnas vzil så mång,
:h-iua pläeseclcr, sorn oförclelaktigt invcrka
pr en eoil.l.,q.lrrr.lrillrrrnc oclr .orrr .inrru
icke biifvit aflagcla? - och hvarest finnes viil
etl hiir-dare klimat, som icke b]ott föranleder.
till ctt srii.r-e behol'al skog, utan son iifvcn
är' meLa rnissgt nnsanrt för dess uppch-agan-
cle o. s. r'..fust här' iir clet, som cn skogsirus
hållare är i bchol af icke alcnast alll de om-
Iönrälta kunskapelrra lör att bchiir-igt kun-
na sköh skogen, utan äIi'en bör känna tiil
statsekortomien, karncralcn, f eknologin satrrt
åkerbrrrket m. rn. uti fulll miitt fiir all iblancl
denna mängd af sr'årighetcl- änclock kultna
erlii sitt må1.

Fiir :rtt bekomrna sädana skosshtrshrillzrrc,
hvilka emotsvlrl alla dessa fcrrdringar; iir det
sälecles iih cn af wigt att ctr härvarrrrdc skoes-
i|rstitut lirllsör allt clctta.

Detta zir- \,isse rligcn il\'en rnina höga vecl
crbilr-ancles afsigt, hvalf<jre man ;'ificti mås-
te mecl bifall erkär'rua såsom r:rr.anclc ltiiesl
iindirmålsenlist att skogsinstitlttct i försto c
inrätla-des eftcr-en galska inskränkt mått-
slock. Alvcnså kal rnan antaga att dct längl
förc cletta blifvit bcslural our dcss lidale ut
lidgandc szi snarl sorn cle öfi iga omstinclig-
hcterna clet rncclsif\'a. Att clock clönir af det
delurgande, hr,armecl man följef dcnna om-
stiilrdishet uti bergslagerna, sltres denna tid
punkt virla snar-t iör handcn, clåjag clcss
utom blifi,it ombetr-odd art Iör-estå denna :rn-
stalt, hoppasjag att blilva s:i mycket rnera
ursåktad dåjag hirjår'rtc tagcr nrig frihetcn

irtt öfver detir limne vttra nlina iisigrer.
Llel är nöcl\'zindigt att ilcn vneliDg, sorn

mela sl-unclliet vill cgna sig åt skolrsviisen-
deL, clcssfiir-innarr förskalla{ sig dc ni;dvindj-
ga förberecllrrdc stltclie.na, cmedan dessa
icke kurrna läras vicl ctt skogsinstiLLlt, sår'ida
icke cletta sklll bekomma ett öfler måltirll
stort otrrfliug, hr,ari genorn clessutont iifvcn
liden fiir dess stuclium blifi'er betyclliqr lör--
lr,ingd.

Vicl alla skogsinstirlrrer är ciet tlcrfirr-e
löreskrif\,ct lrtt iilven den sotrr blott ?imDar
siu att bliva cn egenteligen praktisk skousf'ör-
r,alLirrc, mås1e harr likr,ål utirn cfter-gifi hafva
iq( Ii)nl:.lilrr iiltcn rl( lti,lre kla..r'rnr rrri
plynrnasirrm, - rncn galska ofta måste harr
till och 1re(l rncclföra ett inrvq på:rtt hafr,a
fullståndigt igenomgått unilersitctct. Hår-
Iicl Inå dock anntär-kas atl dessa lbrdrir]giu
i' L. qjurrles re,l,rrrri,l lli'o.rn.rrlterna: irr;ir
t,rrrdr'. rrr;rr lör<r etlrtir..r'dan m.ln trt, nnm
elfar-euhcten blifiir öfverllgad om, atr del år
irlldelcs omöjliut att biLrrinua ynelingar den
nirdväncliga utbildninsen, såvida de icke
lör'ut ligt clessa firrberedande kunskaper

förrrrrirl ,l, t hirr.rr.rrr,L rkogirr.rirurr r

bekornrna ele\,er med denna utbilclning
syrtas vissa svår-igheter vara fijl harrden.
Skogr':iscrrdet slår' i allmänhet hrir- i lanclet
icke uti clen :rctrring a },r'rgr-c per-soner utal'
clcrr bildade klassen så lätt bestårnntr sis 1L)r

att cngaeera siir vid det, utan d:i såclana en
eiine förviir-liat sig dc ofiannärurrda kunska
perlllJ beståmIna cle sig hiildt-c Iör'att fort
såt1a studierna vicl rinilersitctct.

Den rnera bilclacle dclclt. hlilka dcssutoll
skulle komnra ifr'åga vid läroirnstaltelt, kolu-
nrer hufr,rrcls:rkligcn alt rillhöra deo klass aI
unga pelsoncl-, ]tlilku bc!]l llna sin bana så-
som bokhållale och hlilkir slisom såclala
.'k,',rrt ritl.'r e rlhilrla.ig ri,r .irr r r ke. G, rr-
lccles katr nan för'ut5aitta atr de flesta aI .lessa
unälja sitt lefiradstlke rucd afseencle på den
unclerblegnacl cle förut inhämLat, nrcn hvil-
ken år sanskur skiljaktig fiån dcn, som bör-
tillkomnra eu skosshrishållarc. Den skolun-
derb,veenacl, som lrnder scdnare per.iodcn
biir bibr-insas clen seclnare, rnåstc !ara gall
sk:r skiljaktig frzin den sorn bibrinsas clen
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fiirre. clerföre har man älvcn icke att af till
och med deu båste bokhållare förvänta den
lirr skogshushållaren niidvändi ga firrbere-
dandc kunskapsunderb,vugrraden, 1ik:rsorn

här'rdelscn åflen i motsalt lall srnnolikt skul
lc !ara. l)essrttoDl sJ-nes lnan kunna anlaEla,

att det !clksanmn och rnöcloszrrnn-ra leln:rds-

sätt för ll'ilket en skogshushåliare år blott
srälld, ingalunda utBör något relnincsmed-
el för cn uug person, som iir uppföcld ibc
c1uåmlighet och som rcc'lan vänjt sig vid en

mär'red anspråk oclr behof, hvilka en skocs

hushållare ickc kru eller bör älska, såvida
hrrr rill rrl,ptllla .irr:r plier.r. Dr..rrrom ir

rllt årrrrrr qin.l.r r'\'i:'sl r Il-r' itnrirrrrorre
okändt hurlt storä inkomstcr eu fitllt utbil-
dacl skogshushållare har atl Påräkna. FIar. nu
r'n:idall rrlrq tn rrr i, ke tllrtorrarttt.rn rtttiQt.

än att, utom ett kostsamlnarc och långrc stu-

clium uncler en mödosammarc lefndsbana,
\,änta sig en ringare inkornst ån hirn skulle
hoppas såsom blifvirnde inspecLor, så kan
man vål inte \'änta anDat ån ntt ganska lå
skol:r ägna sig zit skogsskötseln. Detta alt äro

svårighcter, hvilka bii^a tagas i öfi'err'ågande
och som icke alla så snart kunrta lödjas nr
väpJen; och <let olktadt kan rnan icke annal
rin önska att mån€ia unga personcr rned de

omnämda förbcredande krtntrskaperna måt-

te ägna sig iit skogsskötseln, enetlan de ärcr

cle enda som man en tic'l bortåt har att för-
vånta och emcdirn de det oacktadt kunna
blifva af ntycken nvtta 1ör åndanålet, såvidir

undervisningen i början lämpas dereltcr
och den iifriga organisationen af skogsvni

sendet rrtotsvarar fordringarna.
Öfverhufvtrd måstc rnan vara förberedd

derpå, att blott elierhand såclana skogshus-

hållare bilclas, hvilka emotsvara alla ford-
ringlr; tv dessa forclringar' äro sinsemellan så

skiljaktigt att cle nästan synas stide emot
varandra. Skogshushållaren mirste vafa intel-
lcctuelt utbildad, rnen derjemte äfven till
kroppeu härclad, kånslolös emot alt inflytan-
de al'dålig väclcrlek eller med andra ord
bcsitra sådana egcnskapeq hvilka mzrn van-

listvis blott hos obilc'lacle plägar finna, ut-
görancle visserligen så str-idiga egcrtskapeq

att rnan siillirn llnner dem hos ynglingar,

1il6

sorn urdlått den finare uppfbstran. Vore
icke i T;-skland jagten det anllenämastc tids-

för'clrifäi\"cn för cle högre ståndcn, och vore
icke rned åran:rfatt r,ara crr gocl iägare äfien
det fö.bunclet, att ingenling fl uckta sanlt att

r-lred [itthet för-draga hvarje oväcler^, fara oc]t
olägenhet, så kurtr rnan i;PPet pästå ,rlr .ler
icke sktrlle äga cn sådan miingd goda oclt
för sitt yrke utbildade skogshushållar^e. \*
skogshushållningctrs historia och lilrerafrr.
bevisa, att alla de utmairktasle skogshlrshålla
r-e r,rrit såclana, son enlist ordagrann betl'
delse r,ar-it uppfostrade uti skogen. Det kan
likaszi läu intr:iffa att åfven här en komtnan-
dc generatior-r såtterjust det uti vet-ket, som

man fijr-nårvarande önskar måtte ganska
sna r_t in n_riffa.

Fn ennrn klass af elcver vid hän'aranclc
läroans(alt utgör-as af söncr till böndcr ocir
anclra arbetare. och dessa lir i irlLrinhct be-
.tärndrr till derr rtnd, t.,r,lnrd, betjänin{, rr

cller ti11 så kallade skogsvzrcktare. Dcssa be-
kornrna sin undcrvisning b.ist uti skogen ige-

notrt arbetc under någon Dindre instluctivt
bildad skogshushållar-e. N{en emcdzrn det
ännu en tid är brist på sådan skogsbetjcning,
så är'det ganska ändamiilsenligt att de vid cn
läroanstalt få undervisning uti alt det trvartill
cle kunna vata passande. Att gifva desse cn
vetcnskaplig bildning skulle vara utan äncla-

må1, emedan clc sakna alla de hittill höran-
rle liir, gåerr,le kttnn'L.rl'et. ..rrrrt i ätlrrrr

rnindr-e grzrd besitta dcrr allmånna bildning,
som rnåste Iörcgå för att utveckla och utbil-
da tankekraften och den intellektuella för-

mögenheten. Derlöre åro sådirna personer
icke passandc att lått införlifva mcd sig främ
mande id6er. hvarliir-e äfven en blott och
balt empirisk unclcrbyggnad äro för clern

mest passande. N{en visserli€ien intr:iffar ige-

nom så skiljaktiga elevet, som utgör'a skili-
aktiga klasseq all de icke kunna af en cnda
lårarc fullkomligt s,vrselsättas; tv stailles låro-
methoden blott på den ena klassetr, så liclet
dcn andra, och att gå en meclelr'äg skullc för^

bådzr blifva utan ändamåI.
Denna obehaglighet är rcdan för handen

och blifver sannolikt ctt hindcr Jör anstalt-

ens snara talrika besökarrde..fag skall dcr-
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f irre nzigot uti det följaude vidröra denna

Punkt.
Det låter öfier-hufvud tasel icke verkstäl-

la sig, att lllott ger)oru unclervisning vicl an-
st:rlten till dcn gracl utbilda en ung person,
irlt han efier uteången cleriliån vor-e snart
lirllkomligt passaDde att vril förvirlt?r en skog.
Derlöre urqi'r d, r ilr, n rid alla.lulrirr.titrr
ter ett villkor', all eleve.na, före in1.ädel der-
uti, måstc hafi ir igcrronrgiitt c'rr praktisk kur s

af 2 år hos någon al'de b:ittre skogshushål
larcna, hlilkerr fiekommit till c'len änclln ett
!ärskilt tillständ atl antaga eler,er. \'Ien eme-
dan dettzr rinnu för en ticl icke liter sig hiir
gÄra..i rrrå.re detr, r rr hielpr. gerrnrn orqrrri-
rcr.trttlc al i.ito.irrst.Llter. Delr lli!te rl;rr-
lig..en r,ara belågcn så, att det uti dess gr:rnn-
.L.rp hefirrrrer .iq .n .1,'gsdel. h,,:rrrrti rrr
ordentlig 1'ön,altninq åger rrrm. Skulle grann-
skapet ai en såclan skos rredföra all nvtta Iör^

anstalten, så vole det äfvcn ändamålsenligt
om anstaltens föreståndare skulle, hvad den
beträflaq förestå hushållningen under eler-
crnas tillstäclcsvaro och filr cleras undervis-
ning, hvan'id aflseende borde fåstirs på den
theor-etiska unclerlrvggnad, som blif it lcm
nad inom kammaren. \Ien emedan uti blo1l
en skogsdel icke fijr rnvckeu rnångfalcl vid
behandlingcn och uti uppdragan.iet af sko-
gen nl. m. kan åga r-trrn, son iir rlödvändigt
förelevelna irtt laira. så skullc det medltira
lri,vckelr Dvtta om tillika deruti fanns något
liifskog, 1br att älienledes lära känrrn cless

behanclling. Dock iir clenna clcl ickc någon
htrfr LLcisak, då ltrfir äcisskogal sii sällan förc
konrrna uti Lrcrgslagcrna och sährnda i lins-
ale måhn blif\'a lörernå1 fii skogsh trsl rå llu-
ens upprniilks:rmhet.

llcn liir att kunna visa alt hvird sorn iir
nödr'ändisl, vore det hirgst ändiunilscnligt:
orr ctt lisst zir-ligt tillskott kunde ]ägeas till
förvallningskostnaden filr irtl ktrrrrra besöka
.a,l:rtrr.t t, .,,dlin4,'r ,,, lr li'rl,attrirrgar rrr.

rrr.lrrill .r ,lrr irL, r or e Liurr rir, t ,,r t i, ! r,r!,,
lid skötselrr af skogsliigcnhctcn, cllcr- hvilka
sjclfva ägar-en icke r,ole biijcl att Iöretaga.
Hår-med skulle l illikil :1lla oödipir Lrtliifter
bcstridas för rtt fr-iimlägga ctt mönster ftir
en skogshushålLring, hvarvid all så r'idt sonr

mö.iligt lillgick på ett sådant sätt, som dct
borde gzl efiel reglorna för en god hrrshalJ-
ning.

Härr,id blefr,o ä{r'en bondeståndsclcvcrna
ulbildade för derirs änclamå1 derigenom, att
clcras undcrbvggnac'l skeclde rnindre jnorn
kammare samt lnefa errpiriskt, men del--
elnot nrer-:l svssellrtte lned uppsigten på sko-
gen samt med ar-beten uti den.

Iltirvitl bör dock icke lemnils oannrårkt.
att aifven vid en ganska litcn liirozrrrstalt rir cz
lär^are för litet för :rtt tillråckligt kuDna s\Bsel-

sätta eler,elna och undervisa uti de szirskildta
grenarna; ån rnindre biifver della möjligl
orr nya elever tillkomma samt således 2 klas-
sel af elever uppstil, hvilka hvarclera nåste
crfordra en särskildt underb,vggnad, och vi1-

ket fall ickc kan utcblilia. då kur-sen ickc kan
alislutas rurdcr 2 år samt n1a clclcr skulle
hvirrje r'år och höst kunna vinna intråde r,icl

anstalten. Detta fall intriiffar då till och rncd
blott 2 clcvcr af 1ör- skiljaktig bildning före-
finnas.

Slutligen uppstår dessutom den liågan: är
clet iindamålsenlist art taga med sis alla
clcverna under sonlmaren till reglerings
giironrålcn? Dessa arbeten taea ianspråk
hela tiden och taukekraften l-ros derrr. som
åro dernrccl svssclsatta, ty såväl vid skattning-
silrbetet, soll vid cle andra )r Lrshiillsgör-o
målen elfbldras en odclad uppmärksamhet
på a)la outständighcter-, såsom marken, läget
rn. rn. Dct skulle der-för-vara för-sunrlnancle
lirr- hrrfirrdsakel orn rluur delvid skullc un
der-r'isa eleverna rrLi de föfsta elelirentel rra af
skogsltushhllnineen eller ölierhul\'ud rrti de
iimnen. som icke egenlligen höra till dessa
sYsselsällningar'. Dettl liiter sig mc(l ctt ord
icke göra. såvida icke sjelfia hrrfirrclsaken
skall skad:rs. Nlen ftir all förstii alL cleL hrrcl
sonr hiirvitl sker och hvacl som vicl hvar-je
:ilnat ställe iskogen år-al1 irnnlå.ka rn. lrr.
niiste eier'elrra reclan hah,a igcnomgiitt hela
kurscn. emedan alla sam{ äfven cle sisL irr
hämtacle delar-na hiirvid kornnra i fråga. \'is
serligeu kzrrr lran intc säga:rtt clcnnzr ticl
rnå!te för clc mindre under-b-vgg-da rntiirrd:s
ut:rn als nvl1a, ljLviil bljfier det för clen vng
re LlirsseD af rnvckct störrc \,tta om dcll

t87



qlarblifvef vid läroallstaltcri ocll där' rLltder-
\,isas. L)cttir skLrlle r'å1 erlbr-clra ctr viciiu e rrt-
viclgning af lär'o:rnstalterr, rnen detta mcdlirr
clock stö.re nltta ltrr biitla, hvilkr r:il lindock
ickc kulla rnecl hlar-andr-a för'cnirs. 1\' r icl

legler-ingsgirrornilen böre blott dc clcrct'
nieclt:rgas, hr.ilkas rrtbildning fcrrrgitt så lång..t

att clc kurrrra drirga nvtta afhvacl sorrr h:irvicl
ftirehati es.'Ui cnlcc'lcs iir det för' l idsbcspa
r-irrgc'r af nllta om siinil sjcltia bcskattnings-
rranncn sorn iifven clen, hvill<cu air s) ssclsatt

rnccl skogsirrdelningcrr sividl b:icll slssel-

såttningarna, crrligt hlrcl cle biira, år-o avskilj

da - fortsätta sin:r ar-bctcrr rti skogen åncla

intill sent på hristcrr, och uppskjuta mcd alla
rninch e göronriil, ot-dttauclet rfall skrilelrr
m. till vinter n. .N{en :iii cn lirr- dctta iiDclarnål
är' det af nvtta oru clen, ellet- cle, sotti clct-mcd
lril\e ,rri qnr,r. ttt,,lrlrllr r.rder titttr't rtt
rrnder-.åttelse häruti, cli clc ifiån skogen
u[drt i lltirracler r r r e, l l i , r cll r .I I I I I LJ I .l r i ( 

' 
I I r I

gifia tillr-äcklig-t görouril för cle öfiiga l-r lin-
tcrmånilderna.

Hvacl SkogsiDstitLrtel eller-en siidaD irr[itt
ling betrålfar, så tager -jag rnig liiheten ett
luirmeclelst cleriih,r:r vttla rriigra olcl. Då hrts-

hällningen lid cri skog skall \,ara såclan, :rtt
träden deluti skola uppni crr rilclel af cleras
naturlig:r fullkornlad, så säges mau dt-ifla cn
högskogssliitsel; och i str-icl crrol den fönrl
brukliga (ocb liil nänar-anclc hlil var':rnde)
hushålhrirrgcrr k:rllar man den lil\'crr trackt
huggnine, emcclin ll gigena der-r'icl pii cn
giurg sirrnl efter lä pii hvarancl ir ft-rljancle år'

utscs. Till den ändan irrtlcladc uran ibörjan
sLogen, samt isvnnerhel barrskogen, gcuiist
uti si DrångJa clelar-, sorn cless lirrtlåxt erfbt--
draclc år-. hvlrefier hvar och cn af dessir de-

lar bestänclcs till ctl årshvgge. Likvail visaclc

sig sr)tlt det ändanrzilsvidriga af en såcl:in

skogsinclclnirrg, ocb i dess stuillc trndersöker'
nrD rlLrnlera, hrrr m,vckct tr iiclnlassa sont
under den anslagna tiden af fbrtvextcn kan
uti skoger bekomnras, indelat denna sunt-
na på antalct ii| fiil fbrtr,exttidcn sa[]t fin-
rier' dt'rneclelst tillgirngen sotn nran årligert
bi)r tagir för art ickc rnlita skogen öIi'cr
höfvan, eller för atL icke taga mindle utaf
dcn än som den kar-r lårnna. Denna Ioläs-

I UiJ

ligtl i *irke lemnal clen egcntligl och s1?1r-

kzistt aflastrring cn slog k:rn gilra. hlar-ige-
rrorn alla hithörancle bchoi'af tr :icl för 81.49-

nad, gagnriitt, iurl ath holblika uppflllcl:r.
Drir-firl kiillar rrran clen I ltLfoudnfhastnint
(Hauptbcnutzung) till skillnad li ån clen hrir
t[,], trli]r I'e.lritr'. ri'rQ.,rrr dllJ\rrrrrr'., rr.

hr,ilkcrr trppkornrnel genonr galLit1g otl\
sol)r ll:ln rrr clenna svnpnnkt lificn kallar'
lleILa n afhaslntng (Zrrischennutzung). Dri
Lrnder- liirsta ticlcrr af cn skogs tilhat o en
rnvckct störle rnlingcl tr:iclplantor bcfiuna
sig pä en r,iss rta än som kuruta linra en
platts dcrpi efiel flela ir-, så kouma dc vtt5
r r l,l.rlrl,,r ra. rla dr hlilr.'.ri,ttr'..rr,r'r.a ti r

intill hlar andr a. an en slrid clem crrcllart
orn när-ingsliuurcn och !jus trppstår, ihvilken
slLlleliBen cle sta|kalc scgla, r'cxa onr de an-
dra och rrncleltr-vcka clerr, hvilka dcrlid ef-
ter-harrcl clö ul och - onr de ej bcgagnas
nrttna. Onr skogcns bcstl'rud öfier'lerrnas ät
sig sjelf fbrLfar denna ömsesicliga str-icl så

längc sorr trricler vexa. hvalvid mängdcn lLf

1räcl, sonr elterhancl unclcrtrvckcs, belöper
sig till ner:r än fjerdeclelen af clct sorrr seclel
mcra för hufiucllinsten blif\,er öl'r-ifrt. För att
icke öfver-lemna en så bctldlig urair)gd lr-äd

till liirl-uttllelse utiur för ir11 dercuot dt-airt
n!1la delal, huggcr nan de svagar'e stam-
marna vid r issa licler enligt givna r-cglor, lrvil
kcn opcr-ation kallls hjelpgallring (Dur-ch
lbrstung), clle r me d hiirrst'e Dcle lill nr'ltall
"rnellanlinst". såsom valandc cr bis:rl rnot
hufr,udlilslel. Dessa h jelpgalh-ingar åstacl-

konrna rvenne fijldelar: l:o till föl.jc af irr-
r'åndandct af cn bcn'dlig rnängcl trär1, som
delfonrrirn skLrlle såsonr obcgagnlttl gli fiir-
l<uad gcloru förnrllnelse och 2:o blifi cr hår'
igenom vextlighetctt hos de qu,rlsråenrlc
starnmalna bet)'dligen liirstärkt. T1, oaktaclt
segr:rrc i striden, uDClerlrvckas clc clock till
err dcl i siD lirrn,ext sår'icla ickc skogshushå1-
laren unclcrlättal clern lörrledelst hjclpgall-
ringel, och erlarenhetcn visar åfven, att clc

ifrån bö{an allL för tått \,exzrnde traideo, sorn

blifvit antingcn zrlcleles ir:ke eller icke uog
ri'ligr qallrrde. l, rntr.r -tt rngare qrr:rnlilrl
vcd sarnt hafia en minclre årlig tillvext, ån de

som blifi'it på ett be)rörigt s:itt girllrade.
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Skogsirflastningen hirjt:s szilcclcs pri clt tvii-
{aLdt sritt fijlnreclelst h.jelpgallr-ingcn, sår'zil

igenon ett nicctclbrrt. sr-rnr igertorn ell olue-
clelb:rlt.

h)n:ll man k:rn algiira htrr_u rnyckct trli(I.
rom rtndrr ltcl.r lo' tr er t ti' lc rr kir'r \. r r . t rl ti r'r r

skog, m:iste siir,iil clcss nzirrrrare bchirncllings-

'ritt b-.t.rrrrrrr.r...a:,'rr' il\, rr( n l,lrfl r lll'l',lLr
r-as enligt hlilkcrr lruslrållningen på clet iin-
clirrnålsenligastc mii gå. sår'ril i hrilseende till
skogens beslaflenliet, som :ili'crr i hlinscerr
tle lill anclra ör-hållanclcrr. Dctta nlrisle ske
lirr-st, cmcd:ur ciel trrr- berrdligt inlllrande' på
afkasuringcn af skogcrr. N'Ien cless:r bilclir sa-

kcr äro trctydligt skilj:rkti3..a ifiån hvat-anclt-4.

Lrredandet afskogen 1örhåller sis till för'\'al-
Liln(let af den, s:isom cn stats ltirirttnillij till
dt'ss lirrvzrltnirrll. Dert senare kan icke vlra
gocl utan att den {irrra är- lirrclarrrålserrlig, och
igenorn fiirr:rltningcn är-cict sorn statcn cilcr'
rigar cu skall bekonrrna den hiigsta rröjliga
och inclamälscnliga virrst af err viss skogs-
rnirrk samt blifin li)r-r'issacl onr nvttitn af klpi
talct, likaszisorrr iifveu för'rlltalen sjelf denrti
äeer-en sikcr punkt att hzilla sig vid uti lrvacl

sorr betr-:if1ur skiitscln. NIcrr crncdan dct lir
omijjlillt att afgör'?r hLrr u slor vexllighelen är
inorl ett ornricle onr mzur cj for-tgör eltcr en
gocl hushrillsplrn, sii rnåste ändamålsenlig-
heten för-st r,ara gifvcn och ligga til) gr LLncl.

enliglt hvilken en skog bör skirtas.
Dock rir det. älven |id cier miist noqgran

nn lirrfarandc lid beskattnirgen inealrurda
nölligt att en lzingrc ticl förtrt nred all firll-
konlig rrogl.r-r-arrnhct bcstairnlua aftasluing-
cu af cr skog, dels erledan det lerclan i och
1ör- sig.. sjclf zir- ,:rutiör bart illt så nogil besläm-
rna clen 1ör-hanclcn r,ar-auclc traidq rLa ll ti te-
tcrr. zifiel lrti cie nräst orclnacle skogar-: och
dels emed:rn uncler-crr s:i liirrg ticl ornsLån-
diglietel kunna intr:illa. tirrr cj fiir-hcla sko
gen. sii iitrlinstorre för vissa delal uti den.
Ililka firlanlecla en lubbning uti tilh't'xtcn,
h\,ilka beskattningsnlar lll erl icLe karl liiIrtlse.
l.ikr äl är' clet al ligt att sri rroga solr rniljli;r'L
tundcr siikir clen verklig..a alkastningen, siillil
1ör att Itrr-slikra rlelr rrirrr.arde iig:rt-en orr
Iraus urirjligast hiigsta alkastrring, sorri :ifrert
ltir iitt fa)l ekomrra en konrnandc gcncra

tion ernot 21ll:i dc ol:igcnhctcr', Irvilkl krrnra
uppstå till firlie af all beftikn2i cn stör'r'c af
kastnirrg af skogcn lirr cler är i stånd att gil:
\,a utan ett irl\'cr-clcss för-rn:lga aDt:rsta tlen.
För'art mecl sarrma visshct kurrriu rrppnli
cletta clLrbbla inclanrå1, aftlrage r- beskattareu
något mer- elk r- minch-c af derr afliastningi
hrn till liilje af rrnclersökningar tr-ott sig kul
l1a pziräkria (lör rtt vala firl]t siikeI på att ickc
antag-a liir- högt), alte{icrstirn skosalrre. sonr
hirn skall riirclela. år'o nrc:r'a cllcr- nrinclre
oltlnacle. och nltefter dcrr siikcrhct, hrar-
rrrccl ltarr trol sig ktrrtna riilna på en iiril
komlig änclamiilscnlig beharrcllirrg lf sko-
gcn. Nlerr fir':rtL så snr.l sorl miijligt lii Lir-a

klinna tlcn rcr-kliga alliastrriuger :rl skogen,
uppråttas, rrlom den egentcliga skogsr-lik
ningcn- en egen hushällsbok siison-r corrtroll
pi beskat Lningsn:ur nens rlrpgilter' och lirr
atl fii se det sonr rerkligt Lrtgått ifiån skog-en,

för-nredclst hr,ilkcn bok. sli snirlt eu irfdel-
ning är ti1J firllo skiirdad, nran kan sc orrr
och hultr nrlcket beslattning..en \,arit till
tagcn ltir-hiigt elle r-1:igt. H:irigcrronr fiuner
rnnn, seclan några aftrakterna blii\'it skirr-da
rle. t,' lr.rll.rr|'lrt -rrr.ll.rrr I'e.L,rrrrri rq.rrll
gilt, ttr:r n' lr d, n rcrklir.' h,.1 .rr r ir'1. r.

Il.alipelorri rnilr ki1n, orn skiljaktighctcn :ir'

sttir-. rcclan cftcr- n:igla iir fiilillth n anorcl-
ningen. For'tsättes clerenot en liclarc con
trolle.illg så Lan rnal komrna till den stiirs-
ta nosgralllla kiirrrreclorn- Orn clessa skiljak-
tighctcr ickc rir-o bcn'dliga, så kan rrrur trpp-
skjlta rred en nl anor-chrini1, lincla till cless

man blaql till ända den lör-st:i hushiilisafclel
tritrl-'r , llrr '1' ' l':"t t 1",, / ,, De..:r ir.ri,.
clcr-r.rtgiirns al cn tid trtaf 15, 20 år hrlrrrti
nan afilelat till\,ex1-li.len liir-att lzi eri brittr-c
irfrelsigt af h ush:illrrir rgel. l\{en clå, siitdeles
rrri minclre g..t-,cla skogar, lirrb:itl irtgal rnåsLe

h afi'ir intliiflat reclan efter-tilLincLaloppct af
liirst:r pcr-ioclcn. sir,icla nerrligen de blifiit
iril behirrrcllacle, men natLrr-ligtlis ii[icrr r:ir-
clct af clcssa lijr-b:ittrirrgar icke fiilul L:rn be-

stårnmas ai beskattDingsrnariricrr, sli rir cleL

rö(ligt irl1 skogen clå årrYo blilicr rrir-clcrarl
silnit dcss lirliga aflrasLrine lill hele tillvcxt
ticlen invo best:imnes. Dcnrra sechrar'e trpp-
skattnilg er firdr':rl clock bcnclligt rlircb e
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tid och arbetc än deD första. ernedan tnan
nu, löuneclelsl bcgagnancle at hushålls-
boken, iir i tillfällc uran siirdeles rnöda rrpp-
gifva och noga v:irdera dess nuvarancle till
stårrd, då denna bok inncfattar alt hvad man
igenom cn sednare er{är'cnhet hirr sig be-
kaudt af skogcns atkasrning. Dctta arbcte
utfiires vanlisen af den skosshushållare,
son har tillsyn öfver hushuillningcn, sedan
han förut bcstärnt perioderna uti hushål1s-
boken, samt hänvisar rill afhasrningcns plus
eilcr minus i.jcmförelse med bcskattningen.

Att bcskattningsmanncn beråknar något
Iör litet, är dcssutom cn nödviindig försietig-
het; emedan man, efier hans beriikning på
aflastningen, beståmrner- den årliga staten
samt vanligtvis dereftcr inrättar och ordnar
cgendomens I'edödande rnanuf akturgrenar-.
T\ onr d' r:e,lermela ri.ar :igattslarerrrlrrir
fö. högr rilltagen samt mås1e ncdsättas, s:i
kan dettir föralleda filrluster ocir stora obe-
haglighcter, hvaremot en förökning deraf
aldriq nredlör nagorr :'Lada. ltal r\;ilt..rm
rrrererrdcls år ll nrrra 5amt ,rnqanätn. r tne_
clan merendels rn;rnuf akturgr-enar.na blifva
utvidgade, sitnt lolkmängden och skogsbe-
hofvet tilltasa. Den hår omtalade srigaode
alla.tnirrgerr ir rlnr k. i\\nrrrrher r,r:innu
oregleracle skoeaf, icke blott en följd af be-
.krrrrrinr*nr.lrrrrrl. rillraArra tör rinqa rl,l)-
skattning, utan än rncra en följd af en för-
bättrad hushzillning. Därförc lbrtfar clen
äfien så liince, tilldcs arr tilh'exrtiden För skc)

l:en på dcss alla ställen kommit till den gr-acl
af firllkomnacl, som år e n följd af kJimatet,
iäget, markcn och andr-a förhållanden. Der
före är iifven clel cfter.tilläntlalöpanclet al
1tr',rr jl per ioJ löl ctäe11 n\.r lpprlallilrgel
:rf skogen hiiust nödvåndig, ior art for-säkra
den närvarandc ägaren om den honom till-
kontnancle andeietr af r,inste u.

Blott till följe af en sådan anordning blif:
vcr-det en möjlighcr att brinea skor:sar.e?tlc
ttrr till ,lr tr 111iijlra:rrt lri,q.r.1 ill.r.lrinq:.lnl
i alla kommande tidcr begirgna dem pii ett
tiilbörligt saitt, och derorn för-säkr-a siir'äl derr
närvalande, sorn clcn påkommatrclc generzr
tiorrcn, lik:rsorn åfven att förskaf]a sjclfva
skoqen clet högstr vrircle clerr möjliutvis k:ru

äga. Och ehuluvril lö.bättrinsar- uti skogs-
delar jcmförelscvis blott canskir lånssant
kuuna försiggå, så rrrcdför eu såclan anorcl-
uirrg, som här-blifr,it angifvct, dock hvarje
gåne sedan i och Iör sig sjclffiirdelar för-der.r
när'varancle iearen i jemförelsc med arrdra
h usir ållsme toder, såsonr t. ex. vinstcn ige-
norl hjelpgalh-ingen. Men en af cle stör.sta
fördelalna består^denrli. att den nänarande
ägar-en redan ifrår första året af cn orclent
lig ltushållrring- kan draga vinning affrrlla af:
kastningen utaf alia förbiittringar, som kom-
ma ifiåga till följe af h ushållsplanen uti sko-
gen under hela tilh,exttiden . Dctta sker der-
igcnom att, Iiksorn 1önrt blilvit sagdt, den
del afhcla trådquaDtitercn, sorD under den-
na lid tillkoDlmet fördelad på anralet af år-

för tillvexte n (omloppstide n), ar.rgifver den
iirliga altastningen. Då sålcdes t. ex. en be,
ttdlig arcal, sorn liir nänarande ännu icke
äger någon skog (såsonr fiuktlösa måssar)
blilvit utsedd att under loppel af rilh,ext-
tiden kultiveras med träd och dess aflast-
ninq blillir b, råknad Jtr rrnd,.r sisra p, r io-
den vara 1 000 famnar, så vinner den när
var-ande ägarcn, om tillvexttiden blifvit be-
räknad till 100 år, redan årligen 10 famnar af
denrta areal som dock för nårvarande ännu
ickc proclucerat rrågra träd.

.Jae förmodar att detta är rilldckligr fdr att
gifva ctt allrnänt begr-epp our en sådnn hus-
hållningsanordning, åtminstone står clen i
s:rmband med cle osåkcr-herer. hvilka ofta
svnas äga nrnr. Jag öfi'creår uu till behirnd-
lanclet af göromåleu vid skogshushållnine-
s:rnordninq-en samt bedötrtandet af härva
r-ande förhållarrclel.

Skillnaclen mellan en rner eller.urindre
uod skogshuslrållningsrncthocl är al betycl
ligt intresse för hvar och en skogsinnehafva-
le. Vicl en mindre gorl hushållning vct han
i' ke orrr lrln dr:rger rn ufk.r'rnirrg. 'orrr :ir
öfucr- ellcr- uncler skoeens fiirmåga, ty'båda
fallcn rrrcdliir:r oliigenhetcr ehLrruväl det
seclnarc blott deruti. an clerr nårvar.zrnde
ägllrcn dlagcl rnir-rdt-e nvLta afsitt kapital än
han kuncle - han sanrlar.fiir sina eftcrkoli-
nranclc och (lctta ofta utan att cle clerlf haf:
va nligon lt,tta. l,{eu uti fijlr.a Iallet, cl:i han

f
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ch ager lirr stor afkastuirg af skogen, ril ol:i
gcDlrelen slor-, tr clcr_igcrr,:rrrl rrlecllages år-
ligcn cn clcl af sjelf\'a krpitalct, hiilkcr för'
minskas i cn stiglLrrclc arithrretisL ptogr-cs
:ion. f)etta ialL blilvcr firr er slog irf ett sri

rntckct nrenliglre inlhtnnclc, s<irn dcss :itcr
stållning 1i;rst cftcr-cn Lirrgrc tid air möJlig,
rjlLult förs\ iirils. erreclatt Ploclrrctionslirr-ruii
;1..an iclilig-a, utgallracle lottcrt 1nilka rarrligt
lis åtfölja t'n sriclirr hushallnirg. siel1'plo-
gr-cssift fiir-rninskas hos skogcn, crncclarr
mar_kcn igcnonr soli:ns och lrrftens irrVer'kln
.,lllr,,rr.ll ,r'rr ,'';. 1;1 .;-.i, l[ \l, rrq,,r rr:rrr
afsccnclc pii hur-rr vigtig sko!.'sbesiktrrirrgcrr
öfi er li Lrfirrd rir- firr bcstiinclet och bloul sh al
clct ai hr:1a skogseg en clornc.r r salnt till ltla.l
3..r'acl har lan uppdr-il\'a cless r:ilclc. sri inscr-
rnan tlclLigen hrtrLr viktigt clct lir-, att sä firr t
som rnöliat trppclriha skoeen till clcss rrirj-
lisast biista skick.

\l rtt l:rtr r:ilatrr,rg.r..r,r il, tr:rlltn.llr.ru r\
kan orr etr iör'ltiittr-acl skogsskritscl hat till-
\urrrrr'it lrl ,l, t ,,rr:rli r..rt lt:lr:rrrrirrq-rr
l:ir-t kiirrnr sloga|rrcs aliagan(le salllt att nan
icke li'irsr-c kan rilll\'llesli::ör a bcholi ct. eller'
ock clncdall bcdlifianclet aI skogstilancle
labr-iLel rn. rrr. skulle kunua utvidgas onr
rtlalI lllott kllnde l)fodrLccra nt(ira skog; och
cmed:rn e1t afdcssa lall näst:rn öfict-irllt in-
tr';iffirr. sli iil il\'r:n iDtresset föt-cn iörbii{t|ld
sliogshushällning s:rrrrt firr- skogarnls rrrcla
,'til, rrrliq.r .l ,'r,rrr,l, .rllr'rrrr. \1, rr rlrirr.rrr-
clet hiiraf er fordr-ar- fler-a ar'betcrr samt en s:i

l:irrg ticl. att cletta arltetc blott langsarnL karr
foltskr-icla. lckedest or ni nclr-c li g-.er' (le1 uti
r':rt je e3.'e l clorusi r r n ch afi':rr-es iltrcssc, atr
cless skosru-måtte så fbrt sorn miijligt blifra

',rr,l, rL,'.,,r,1e el h,irrr, l'r h,rrrdlirrg. rrrr
clan betr.dliga fcirluster- äro förcuade ntecl
ticlsutdriiclitcn, äiien d:i, rrir rirnstänclighe-
tcma 1öranledl att ickc kunna infiila crr fi)r--
bättracl skogsh rrsh ålln irrg, hlilket fall intr ät
far däq hlarest skogcn hittills bliliit anlitacl
öfvcr-clcss lirrnråg:r. Tv i dctta lallet blificr
skogen för-biit|ad igcnom en båtlre hus
hållsrnethoci och tiden för cless hösrc aikasr-
rirrg bliftcl koltare, i stållet för ertt den, olr
rran liilial rnecl hittillsvar-ande behandlin!:,
:rflrigsrras nrcr och mer, ti)l friljc deral att

sLouskiriri trlet fiir- r,:irj e iir- fiir-rnirrskas. An-
tagcl lllau t. c\. ltl. till fiilje al inli)r-arrclct af
en fiirbättracl hrrshiillning, clcrt :ir ligir tillviix-
tcr) rLti etl skog blott iijriikas rrccl ir ktrbik{ot
lirr lrvarjc tuulllnd, s;i utgör clctta liil crr

sho;:.. ai l0 000 trrrrnlancl icke rlinch e ån
50 000 krrbiklot iu-ligcrr, ellel rLlilef':ir sä

llrvclet triid, sollr ril nödiet liir 5ir0 lästcr-kol.
Om skogen nlr lilllt .cglcl-:ls, så sktrllc iiga
ren re.lan lirrst omedelhar-t kornrna i bt sitt-
rrirrg af clcnna vinst. slirida ickc sliogcn hit
(ills blitjt anlitrcl öf\eI si| tir|uriigr, rnerr
orn cletta lalil lallet, så biefi.e docl skoger
iir-lieerr riklle urecl dcnll2l sLllunla samt s:i-

lcclcs samnra r inst i bchlilhrirrq. \lcn skulle
nu silunr(' :ig-are \'ånta i 20 lil till dcss lrarrs
skoeshrLshiilluing krrnnat blif\a lcfllcra(I,
tunclur hvilken ticl dcn hitrills vilrande hLls
lrålhrirrgcn bibehål1its, si sktrllc tlcnna iir-liga
1örlLrst blil\':r 20 ariLrgcr stiir-r-c, sarnr således
bcliipa sig Lill onrkrinp I I (XXl liisrcr kol. Nlc.l
riitta slulle clock derrrra liir-[tst b]ilva än st<ir-

lc. clii rnlr egcntcligen hiiltill iifi'cri brir-clt:
)ligga r-rintan sarrt riilttau dcrpå.

Siitlan:r fnll jrrträlla iilien ej srillarr, n r-c

ctau haf\ir sl-r rrrzinga Helr'aL egcrrd()nlsinne-
hafvar-i' ullll:rt sirr önsli:ur eiter båttle skogs
hushållrirrssr-celeline r'ir sorn till fiilje al
rlir'\'al-ande olg:rlisation al detta fiilerrril
irrorn 20 lir var-it rnöjlist .11( istadkorlrnla.

Det iiI rili'cn icke något skiil att bct|ifla art
jrL e.j hlimtinnan nigot skall eiir-as, och rr:ur
rrr:istc clå ltegurrra sjr, zrtt ett r-esulLat hcrutal
kan rrppstli. \lcn clä iinskar eficr-cn ordnad
skoesh ush illrring r-edan, ir oarr lcslrltatct aI'
cr siiclan är kåncll, iil s:i ailmänn, så kan ruarr
r,äl rilien icke sriira clen var-a fijr ticiig, siivida
man blott under-söker på hlacl sitt, rrncler'
liiirval-ande liir.h:illanclcn, en rrn'i clgnin g aI
hithiirarrde görorn:rl bör sättrs i \crkcr.

Då skogar uti alcL ir liindcr skola r-eglelas,
uppr-ef\'as de för-st ai en skogsiugcnicur', el-
ler, orn kar-tor-reclan dcri)fvcr linnas, säjem
ltir:rs dessa rrrcd skogens nlin,ararrcle till-
stånd, ltvarvid undersökes ollt undcr tiden
ruilgra fiir-åndringil för-siggiitt, h\.ilka i sådant
irrll irrlorr.. lrr:D, lt, r , rt mJtni rp\reqr\rrl
1ör'fl'i.clisas. Sedan detta blifiit gjcirt, uncler-
soker cn annan skogshushållare denna ref
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ning sarnt skogen, uppgör 1ör den en preli-
minär hushållsplan och undervisar ienlig
het derrned bcskattningsmannen, l.rvi)ken
måste vara nårvarande tillika med några
medhjelpare. För uppgörandet af hushåll-
ningsplancn utvåljes alltid cn afde erfärnas-
te och skickligaste skogshushållarena, lika-
som äfvcn för beskattningen, och till med
hjelpare taeas altid några af de skickligaste
yngr-e personerna, som slutat sina studicr.
Utom dessa alla personeq är åfven den vid
skogen anställda pcrsonen hårmed s,vssel-

satt, och om härvid årligen 20 000 tunnland
skog kunna regleras, så är det ganska myck-
et. Ifäl i landet förefinnes icke någon sådan

personal, hvarförc det åfven af många orsar-

ker vorc af viglt att dettzr ämne ån hastigare
blefve satt i verket. Här måste således denna
in rät r rr ing pi I lrell ,rnrtats.-ittorgatti'-rar
u, lr behandlas srmt detta gäras På , Ir .å
enkelt saitt som möjligt. Det skulle vara gan-
ska tilh äckliet om skogarna som skulle reg-
lcras vore förut upprefvade af egna landt-
mätare med afseende på detta förernål oclr
om Lil r t o r na vur c, t illila med reh r ingsr FSi\l-

ren f;irdiga i koncept. Visserligen är det myck
et bättre om dessa upprefhingar skc afskogs-
hushållar e. surrr linna be.L.rttrrirrgsqöru
målen, emcdan dessa veta alt hvarpå det
egenteligen ankommer vid dessa refningar;
men då detta icke låter sig l.rår göra, så mås

te anfingeD landtrnätaren, som är föga be-
kant med skogshushållningen, mcdclst när'
marc instmctioner fömt blifva på ställct
gjord upprnårksam på hvarjehancla, och då
beskatlningsmannen efier slutacl refiring ta-

ger hand oln skogcn, så rrrås1e laudtmätar-en
vara närr,aralcle 1ör att fullgör^ir alt clet som
lirrnu kan återstå. SkLrlle dessutom ännu ?

beskattningsmän rncra än hittills hår\'id be
gagnas, så skulle årligen 20 000 tunnland
reqler-as. N{en clå uppgörirrtclet al en god
hushållsplan härvid år det viktigaste som
kan komma iliåca och då blotl heraf sir

rnycket beror, så måste antingeD beskatt-
ningsrnännen vara redan erlarna skogshus-
hållare samt vana med dcssa gJöromå1, eller
ock måste hushållsplanen meddelas sådana
skickliga skogshushållare och cle undcrvisas
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om husl.rållsplanen i iränseende till skogens
beskattnins.

Skulle ör'rskan efter skogsregleringar blif-
va ännu större, så blelve väl en sådan perso-
nal snurrt för liten, men omståndigheterna
torde {örete en inskrånkning hcruti, och
kan man väl äfven hoppas att efter nåpJra år
åtminsfone cnskildta elever måtte kunna
bilrias vid låloanstalten. hvilka rnåtte kunna
användas först såsom medhjclpare och se-

dan såsom beskattnirrgsrnån.
()m under sådirna förhållanden persona-

lcn är för liten eller den skogsareal son skirll
regleras är större än att clen kunde rnedhin-
nas inom några år, så kan rnan låta skogarna
igenomr-efas af en fullkomligt sakkunnig
skogshushållare samt efter ögonmått provi-
soriskt beskattas, hvareftcr afkastningen och
behandlingssättet för hvarje skog först be-
stämmas för så lång tid tilldess cn nera spe-

ciell hrlshållninssrcglcring kan för den upp-
göras. Erfarenheten har visat att sådana ef-

ter- ögonmått uppgjorda beskattningar lern-
na Te.ultarer som äro nuggrannare in man
kunnat föwänta, och man har, sedan sådara
skogar sedermera blifvit mera noggrannt
granskade samt deras a{kastr}ing beräknad,
högst sällan nödgats göra några betydliga
ali'ikelser utan deremot funnit en förvånan
de öfverensstämme lse emellan båcla.

Detta är ett ganskir gott hjelpemedcl, lik-
väl måste en nårmare beståmning och hus
hållsplar.r följa derpå samt uppgöras ned en
icke fiir-liing mellanticl. Men i bådzr fallen
vinnes dock m,vcket och i synncrhct här skul-
lc ett sådant lörfarande medlöra en stor-

n,vtta, clcrigcuorn att åtminstone ett ända-
nålsenligare förfalande skulle i många sko-

gar införirs, hvarigeuom trtan kunde läre
bvgga dcn rricr och mer tilltagande försäm-
ringen hos skogarna samt ett bättrc behand-
linsssätt blifva satt istäilet.

För ö1ijgt måstc jag bekånna att ofian-
s(åendc försiag, atl begJ-nna detta arbetc
mecl blott 2 beskattningsmän, väl kan sy[as
vara otillråckligt uti cn sådan rrångd afsko-
gar, sonr vål icke nåsot konungarikc. rned
undantag; af Sverige, har att uppvisa, såvida

mzrn, enligt hvad som bör göras, betraklar

,"1
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Br-ukssocietetcn såsom ctt egel helt, sarnl
fi;nltsrittcl illl at bctct tnåst e I'irt-siggii hirst igt;

rrrelrjag skulle l1ögst ogcrllr fiireslii atldra
rnirtt och sLeg äu sidana, sonr lir o fijrettaclc
...e,1d,. ..r;.r\rJ mi jli5,r ko:rn.,l.

Dock liggcr clet isakcrts tralur att skog-s-

h ush ållnin gs re glcrirlg arn a, likasorn öfi'c r-

hufvutl hela skogsh nstrållninge rr, erfordrr i

förhillarrtle benclliira kostnaclcr- och det iir
ornöjliFt itt Lrlan s:idana korlrna till ttl;ilet.
Orn rnan äl\,crr bevisar- nvttiu af dessa om-
kostnaclel till lirljc uf den nvtta de franr
blinga. sir blilvel dct rindock altid till etr

börjaD så.andc tlt se såclarra förslager- blifr I
fr-amkastircle, hvarigenorrt stora koslnadcl
uPPsrå.

.!'ör öfiigt är de t måhiinda icke allcleles öf-

lcrflöcligt att älien szigzr några orcl orri clen-

na del af skogshushållningen.
Nl:rrr 'lrre. (,lr:r \arr rrf d, r rrr-rrirrq rrtt

skogarna hiir i Sverige icke kunua bcrl'tqjrs
rred så stor'lördcl sarnt att cle h:rfi a fiir iigar
na ett mindre lår'de iirr uti arldra liir)de.
t. ex. i l\'sklancl; cller att man till följe al'

liudra ol-sakcr hår ickc kan inbIil1ga si rn!ck-
en r-elenlle af skogshushirllrrilge rr Hiir {irnot
kan liil rnrcket invlitrclas. tv för del första
tunrl skogarna håq sarnt isrnuerhct i berg-
slagcrna, lilia så r,ål benvtEts soll tlti irlldl-a

liintlr:r lrvirlest marr köpel r,cd fiir godt pris,

oclr hvilket r,:irdc zigr ickc tliiclkolen blott
delig-cnorn rtL de ickc ktLnna af nrigol irnrtnt
srLr.ogal erszittas vicl jernfabl'iLatitltt tltnti atl
skacia clcni'

f)cssutorrr köpet skogsägareu sitt skog lirt-

lu?rsLlgnsdrifteD likar'äl sorrr en ?!rlnilll. lt\il-
ken ickc liger några cgnt slog?rr'. bloll mccl

cler skillnaden att han ki;pcr al sig .sjclf. NIerr

hvar-jc köpar-e siiket-att kiipa dc lar-or hatr

behilfver 1ör'sii goclt plis sorn n.röjligt. och på
..lrrr.l \;itt i,rrsl.rr Irr,rr ,'r lt , r rr'r.rt-rr..ig-
are att tä sin skog liir-clet irinsta mirjlig:r pr-is,

rmrilirn \ilr\lr|l f,r lrl,ri(.rli,'n' l' .lieer i

sarrtrna fiir-hiillancle som Prisel På skogerr
firrmirrskas. NIen dct lir naturligt all olll cn
stör'r'e rrängd tr-aicl kan proclucelas på satl-
mr irreal, eller om ljka Iriingd kirn prodtt
cer-:r: på en minclre areal, så gifi'er skoQsirre-

iilcn eo stiirrc afkaslning lin fönrt. cller'.
lr\:rd .L,||r .rr'err,'harrd.t. .11,qr 11 k,r.r,rr mirr

dre. Ännu återstiir blott cn fråga: till hvacl

pris karr clenna stiirt-c tttärrgcl proclttcel:rs pli
s2rrnma 1id; - och den na fi-irga å. l:ilt att be-

Bar-rskogen är- iitminstooe rlti bclgslager-
Da sådan, att den ärliglrn lernnar'10 ctLtr.fbt
trzidrnuss:1, och ganska olta icke rnet l :itr 30

c ub.lbr. -\lcn med afsccrlde På klintal, läge

och mark karr rran äqa llll förllintll \id ell
gcid behanclling r'rturinstone 60 crrb.lbt.
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Dcn sir förtjcristlullc Hofl rignrristarcrr af
Striim ant:rgcr isin "Handbok liir-skoeshus-
håJlale 3<lje f-rpplagiln " aflaslninsen :rf
gr iluskogar utllf\irnlia besklflinhet oclt ricl
cn tilh,cxttid af 1OlJ ir att vrnr 77 sarrrt ricL crr
lillve\11id i1l 120 il att lara !)ii crrb.fbL - slrnl
att alkastninecn Lrtaf tallskogar- ulldcr sarn
mr tid air 7(i och lJS crrb.lirt. hr':rr-ricl rn:rn
clrcL icke ireliikuaL för'hög1. \Ten onr nrarr
blott l:iggcr-till gmncL min rninch-c uppgili
sanrl rnlagel all el1 skogsolrrii(te af 50 000
tunnland bljlitr ski)tt aI r:n tL-iltig skogshrrs-
hållarc nrccl tilll!elp af dct rriicliga antalct
skogaktare, sii skrrlle ol-ganisation, med
inbegr iparrrle afcle rodigir kLrltru kostrraclcr
na pi sin hirjcl i r-forrlr-a 6 000 l{ch-i :illig fiir--
valtDingskostnacl. ()m man clessutom anta-
ger aitt rrti cD lik:i lreal skos iir o firr rr?ir|r
r-arrdc 8 skoglaktu-c arrstiillcla, Iii ilka irli cr-

hulvucl ir'lig-cn kosta I 600 lldr, sii blil\'a år--

ligr LrLeiftelrra,l 100 Rcb rnerir i'ir hittills.
!'irmtslittt'r-nran .lcssLrtom att cn siidan skog
hittills år-ligen lemnat 3i) cub.fbl på tunnlan-
clet, sri uppsril firljarrdc bcnikrrirrg:

Ilittills har dennr skog lerrnal
I 7ir1) 00(l cub.lbt

nc'n ti)l firljc af err fiirb:ittlrcl h ushiilhrirrq
skullc !k!t lcrnna

såle(les nrera
3 {)01) 00(i
I 250 0(X) cnb.lot

cllcl orrikr-irrg clerr tlii(Lurssa scnn ellorclras
till 1:l 900 liister-kol orn 12 tunno,.

Relriknlr rriln lr:'i.lv:ir.ler fiil I liist till 2

Rclr, sri belöper-sig clettr:ir'ligen lill 27 800
R.lr.,\ldrages h:irilriin dc liir-iikaclc rrtg..ilter-

rrr sii rrppstär en är-iig vinst af 2jl .100 Rrh.
Nlcn orn nan ickc gör clessa för ökade trtgif
ler'. s:i kli lr:1n iake bekonrrra clenna lir r-
ol.Lrlr titrrt. lI.Lrt Ltrrrlr tL-t lt.t rrrt,,t irr.ttr-
(la. :r1l .lenna rinst fiilst i en scchrzrr-c ticl kan
intriiffa srrrrt ickc kornrrel tleu niirvirr?1lrde
ailllrel till liodo; (lett:r fiirhåller-sig älven så,

o'hcla clerr fulla lflastringen kan först efler'
hand rrppgå till clcn bcr-:iknaclc suurnrarr.
Nler iiflel deir n2irraran(le igar-en har en
vinst och i vlirsta lallet ålminslone icke nå-

gon slada af en sirclan un idgacl adnrirristrir
tior), tl skogen må r'ala hum clålig som hlilst,
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s?i rn?istc cn or(lcntlig-are hnshzillning:in hit
tilis atminslone lirr-aniecia err Iiiriikacl liinra
:rf i crLl).fot. Detta sktLlle r,id ofvarr arrförcla
ercrrrpel zi|liscri utlri;ra 250 000 crrt).fot cllcr
uti pcnninsar l-r 21)7 Rclr-. s:ilcclcs cn iir-lig
r rrrt :rl S00 R'lr. rr'r'rr lrrilL, rr ri r.r .rij.r i

lirr-hiillanclc sorn clen ltilb:ittlacle hrrshå11

nineen birrjirl nriilkirs. rircla lillcless den
sluteli gerr rppniil cLi'n bcr-rilinaclc hirjclcn.
Di dess:r beliknin;r..al hiir'blil\'iL tilltai:.'n:r så

'rrri. '.' l,lilr, r rirr.r, rr i l,.irl.r l. ll, rr rri'rrr r

!erkligheten, rrer llla[r ser ]rairaf, iltt lllotl
till fiiljc af liiriikaclc admirristr-ationskostna-
cler en !insl kan åslaclLorDDrirs. saDlt att (lelr
i,1"rrl'lr, kli5. lirhijrri rl-l lri,,rL.,{rIrinj, n

blili er- stiir-re isencnn el siiclan h ush:illsför'
rrr'lrit I.r'r.frrr." r .L.,:,'r'r.r l,,rrrrrr,r r-tt
brittr-c bruk. Blott:r1 sidana skog:u, sorn hit
tills blil\'it anlitade iif\er deras fiirrniiga krl
rnan icke ir'ägabring:r er lrtrgre :rflasLning
ifi zir för sta birr-jlin, crneclan m?ur dr:rgit clr
stiirr(' [int:i:rfdern in cle fiD-Drå1t oc]r |rar1
delig..enom {ör'strjrt err clcl af sjrilfr.a kapiur
l, t,lrrill., r r,rl,,l,.lär.r rn,,stc,,rer .r.;ir,,\,
liil att kuDna lilI koulm:1nde ti.ler bekorrmlr
clen hittills gjolcla alliastningcn. t\lcu ickc
dcstl)lrindre för'ökas skog..ens kapitah ärde i

..rrrrrr'.r l i , r l ri l l. r r r, l' .lr'.'tir-, tr, 'tn..rtnrr/ \Ir{l
chur-u rncdelbart korrmer en tillhancla.

Hlacl adnlinislr:rtiouskostnil(len betr rifllr'.
sil kan lllal till cn r,iss gracl mccl lisshct siiga,
att.jLr lrcra sonr anllindcs pii skogslnrshiill
tr ns, tr.,le.t,' rrre ,rl,-1,1,.r .i-.,11,r.t|'i|'qrr
afskoger. Tr, jrL rrrirrclre irskllinLt en gocl
skogshrLshållnleiir i utgifterna för' skogen,
dcsto mcl-:l:il den iståncl att inbrjnga, irvil-
ket cier-emot icke kirn sle orr man e.j lill be-
vi!ja den clc clcltill rrirclvrincligrL utgifter'.

Kestar-rnan en blick p:i cletta lancl eller-
blått pä be.eslaeer)ra. s?i fiuner rlirn ö\erill1
s:i glnrranclc utsigtcr fi;r ctt kourrlanclc all
männt \':ilstiild och r iLedorn uti en rniingd
aI cle m:ist gocla r-esorrlcer, hvilka i blott gen
ska fzi liinder krrnna hal\'a sin likc. t)cnna
obselvllion. sor förslik|ar oD) etl sto.t \il-
stånd, föranlcclcr-tillika dcn irnskan, att alla
clcssa rik:r natrrlgålicir mlittc så [or-t sorri
rnirjligt saurt pri cleL kraftfirllaste siilr blil\'a
begagrracle. L)etta har lifveri till en del en

lurrg lc tici lar i
(il1rständighelcl

de skatter som
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gifi'ir ackt på clc
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l.inpre tid r.aril lilirrdclsen, lllcll cmcdalr
onrstrillclighe tcl-na för-anlcclt att årgrila mecl
clc skattcl som linnas förlalirde ulijor (lers
rtt". :,' lr,rr n,.'r' lDrrl !etlrr.uL lullllriL lLLt

gif\'r aclt pri clern, lr\'ilka befirrrra siu på r,tan.
L)cnna ticlpunkt iil cktck nLr fiirtrrderr.
AkerbrrrLet hal redal gJolt betvclliga liam-
steg ocll rnan skall ickc l:ingr-e unclelliinna
liirclet af en ordnad skogshrrsh:illuirrg, hr,ar-

ricl rran pfr fiiriarrd ickc kan bcr-iikn:i till
lir,acl hirjcl afr':ilståncl cletta lard karr kortrrna
orl iillil (lcssl 3 r'igtiga k:illol lirr nalional-
r-iketlornen och fiir- sj elfbestliel clc't bcar-bctas
lika viil och blifva sri sarnmanbrrnclna mecl
hvar-:rndra sonr.le böra för a1t ötnsesidigt
betjena ocJr undelstiiclja lrlarandr:r. Då en
beNdlig afl.astnilg kan Icnrnas till firije afen
rullntinnt inlör-cl god htrshiilhring nrcd sko-
gen. hvilken år vttcrligarc kan lor'öLirs ige
norn ett slör'lc bcgagnancle af tlen stor_a

m:inecl al hår' fii-ekorrrrnzuldc lrine.alier: di'l
den rn:ilscl af rrlissar som fiir nlirvar-andc
ickc bcgagnas, blif\'a ornskapadc till åkrat
ängal eller skoi.: szrrnt lbl iika landets rikc
dom igenour dcr-as pä hunrrrs lika.jor-cl, och
ickc llingre, såsollr rrrr, för-szimr-a klirlatet iör
lextern?rs \.cxtlighct; - clå äkerblLrkct blifi'er'
uti idgaclt sarnt br-agt till clcn grad sorn det
kan blil\'a, hr.ilket vrilstzind och bekräurlighct
Lal rn:rn dzi irrtc liiniintal Och dctte är ä1:

vcrr dct mål hYartill hva| och cn tråste str^lif,
va alltclter den klels soln blilvit en anrisacl
att velka uLi.

.Jag beder-p:i dct höesla orr ursägt liir att
jrpJ nrccl rrågra or-cl fiarrstiilt dessa upplr,fian-
de betraklelser'. Ht,acl dcn deien ])etrlifiar
sonl hörcr närm:rst hit, så sktLllc skogshrrs-
hzillrringsr'äscndel u1i ber gsh{rct-lta fitr{ast
och mecl nrinsta kosttrad bring:rs till tlerr of
rarunför-da punkten,

l:o om lär'oanstrltcn blcfve för-lagcl på cn
ort sorn hiir oli'an blifi,it anförd samt för-sedcl
rled ?itrlrinstonc cn lärare till, hvar-jcmtc
den bolde fii crr lbnd {ör att kulla bcsn-ida
urrclcn'isningen så nrycket som rlöjligt firll-
stindigt i sår':il Lheor-ctisk som praklisk Iillr
ning, Jrii cict att cn mängd bmLbara sktigs-
hushiillare mritte så for t sorn miijligt krintra
tilldenas

2:o orl skogsh usliiilll inuel pii egerrdonr
a|na sii for L och alllnaillnt sor möjligt an
loBe cn anllan lig..tning, 1ör-att af skogsmar-
kcn krrnna utbekorrrna den lillbörligit nin-
tan. Della skel cleligcuonr att fi)r'st plissandc
hushållsplaner- rrppgör-as för ensLilclta loca-
litctel mecl behirli!.t afiecnclc pii vttrc fiir
hållarrclcrr, oclr scdcrmer-zr atl sk(igame iifier-
lcnrnas ål sakkunliga personcr till hatrdhaf
\,arde. För 2rtt lliigorlunda kunlla elrotslara
clcrr r-cdan uttalade ön:kln om en för'bättlacl
skogshushillninu, \ore det hiilvicl nijdr'än-
cliut att per-sonllen for skogsr cgicr-irigarnii
liLnlecics ökades mecl 2 per-soner', al hvilk:t
dcrtill vor-o till firllo Jrassirucle. (lur crr af
clessl, ellcl otn cLc cn gånq firrrros - båcll
pi en girng skulle engag..eras r,icl l;iloalstal-
ten, skulle bcro cler-af om clen vngle klasseu
.rf , I' r'er .lrrll- rid :'rr.t,rlt, r' ,rttnilrsrötre
lrnder sorlntarcn bekomrra uncier'l isnirrg
cllcr-icke.

3:o skullc clet för'en iirclaulilscnlis aclmi-
llistr-ation af skogalnc vara a{ rtltta, om till
en bör-jari vicl laktnings- och hjelppcrsona-
leu sliclanzr persotrer blcfi c anstuillcla, hvilkit
iigcle åtminslorrc något beglepp orn reglor-
nl lör skogsskötseln och ocllingcn och hvil-
kct krrncle inhiirntas r,icl liroanstalterr trrrdcr-
en !inter: siimt dernäst. iltt rrratr ickc iili'er-
'-rrrrr.rrl, :rt 'r'l.rrr- rill upp.iqt er \rnrr-
skogsareal iin clc kuncle hanclhai\'a oclr lrlii
kct k.1n antag?ls till 6 000 tunnl:rld. szivida
den ej liggcr pii långL ifi:iu hvarandra alläes-
lir strillcn.

Nlcn iili er hvar-jc skogsområde af rLrgefzir-
50 (X)0 turrrrland måste en biklad skogshus-
hållarc anställas, hvilkcn har irlvelinseendet
öfi cr skosshushållninsen, 1örer räliensklps
böckerna och hushållsbirckerna s:rmr h:iller
korrtroll öfi er skog.laktarnc och gilier clerrr
sysselsåttnirrg o. s. r'. Till del änclur kunna
fler-a cgendomal sammanslås så irtt de få
denna storlck.

N{en skullc herlar egenclornsinnchaflar-e
blifl a ör'ertvgirde om att skoeshrrs)rålltiu gerr
blelie i alla härrsccnclen rrtför'd pzi det bästa
såtl. sarnt i allmänhet irtl irlt skccldc. sotn
vorc niidvändigt firl cn god skosshushåll
nirrg, så rnåsle lttcrligarc ett anlal af skogs
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samt anförtros åt en skogsölVerinsPector.
Honom skulle det åligga att resa genom sko-

garne, undersöka hvad och huru alt skall

verkställas, pröfva skogsförvaltarenas för-
slager till hyggen och odlingar för det näst-

kommande året, att igenom granskznde och

.jemförelse af räkenskaperna och hushålls-

böckerna med varandra bringa alt därhän,

att båda föras riktigt och att gifva ackt På
skogens aftastning. Dessutom skrrlle det
åligga honom att vid förekommande större

skiljaktigheter emellan båda, anstiilla de nöd-
råndiga trndersökningarne samt all nä rmarc

angifva den verkliga behållningen, åfven-

som att vid slutet af en period besörja den
nya värderingen samt hushållsplanen o. s. v.

Detta synes erfordra en förnyad påökning i
administrationskostnaden, men den år gan-

ska obetydlig för hvarje egendom samt mcd-

förer å sin sida betydliga fördelar Deremot
vore denna anordning af stor nytta, och

blott till följe af en sådan blefve det möjligt
att ernå den nödvändisa såkerheten så att
skogarne blefve i hvarje hänsecnde ånda-

målsenligt för'valtade.Ja! Den år nödvändig

såvida skogarne icke skola dela det allmänna

ödet för dem, d.å. hvarest skogsförvaltning-
en varit bristfällig samt blifvit skött utan den

nödvåndiga verksamheten samt således för

ägaren icke medfört den nytta de kunnat.
Men i synnerhet skulle denna anordning
vara hår af nytta, emedan man ser sig nödsa-

kad att för en långre tid anförtro skogshus-

hållningen åt unga personer, hvilka först

under Ioppet al dera. sls.elsättning måste

utbilda sig för sitt yrke, då det är omöjligt att
utan en flerårig Praktisk öfning förskalla sig

den nödiga erfarenheten för alla fall som

kunna komma i fiåga, och för alla de om-

ständigheter, hvilka vid skogshushållning
inträffa.

Om skogsväsendet organiserades på så-

dant sått, skulle det uti bergslagerna snart
kontma därhän, att skogarna icke alenast

skulle kunna lemna det närvarande behof-
vet. utan man kunde till och med utvidga
jerntillverkningen.

Mån ga andra lören lullständigorganisa-
tion al slogsräsendet nödrändiga omstän-
digheter skulle blifva följder af en sådan

anstalt, såsom, ett utkast till skogslagar för
skogarnas skyddande och för deras hållande

i nödig ordning, inrättande af åndamålsen-

liga skogspolisanstalter, förbättrandet af de

trådarter som begagnas, äfvensom upp-
görandet af nödiga instructioner för hela
personalen o. s. v., och dessa följa visserligen

äfuen så snart anstalten kommit till utföran-
de.

Bysala d. 1 Januari 18'11.

Rrlec,t 4

Skogst
rattnm

Utdrag ur

Sid. 1-14:
Obbanus mo
bör innehålk
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