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Brlace 4
Skogshushållningens ändamålsenliga in-
råttning och värdering

Utdrag ur "Lärobok i Skogsvetenskapen. Tredje Delen" (1847)

Sid. 1-14: Inledning
Obbanus- m_otir fiir nyttan au en "skogsreglering" (hushållningsplan) - uad en plan
biir in,n.ehrilln
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mani afseendc på den, lilasolr då fråga är. om pcnnin-

6ekapital, hafva teda på sjclfva hufvudstodel oib r'än-

tao. Derför'e sLulle ntan lätt Luona falla- på den tan-
ken att lär'an om skoteds vär'defing voie den för.sta del

åf slogsveteDs!.apen, som bor'de inhärntas. Men hä!'i

tag€r man felt, emedan ingen vär'deling af sLog kan al
någon uppställas, soIrr icLe inhämtåt de reglol och fö-
i.esloifter', eftel hvilla s!.ogen bör skötas, emedan man

Rldiig får' förbise bur.u oliLa det värde äi en väl och

Sndamålsenligt behaodlad sLog, i jemfdrelse med eD van-

vår'dad, alltid hal och elbåller. För' att derför.e kuona
ber'äkna och vär'äera en slogs fi'amtida aftastniog, må-
ste maD yala noga bekart med det säLt på hlilLet sko-

gen skötes. Men äfven tvä'toml Ingen skög Lan ända-

målsenligt sLötas, utaD ått afseende ä. tagit på htrr[
stol afkastning den foltfalande lan lemna. Man 6nner

häiutaf, att sLogeos vår'dande, uppdragaode och våtd

vexclvis verlal på hvalandla, hvarför'e ock dessa delat's

kännedon.r är, den ena lika nödvändig soft deD aodla, fdt'

en slogshushållale,

Då nu, enligt det ofvan sagda, en slogs vär'deling

icl.e kan e6a lum inn.rn dess bebandlings-sätt är' tetle'
t

fnbdning.

sliog bör' anser såsom ett Lapital, bör'

,len, Ii1"."", rlå fiåga är. om pcnnin-
'eda 1-'å sjclfva hulvudshoden ocb r'än-

lle n)an lätt Luona falla- på den tan-
skoteds eärdeling voie den för.sta del

en, som bor'de inhärntas. Men hä!'i

medan ingen vär'deling af sLog kan af
soln icLe inhämtrit de reglo} och fö-

.villa s!.ogen bör skötas, emedan man

' bur.u oliLa det värde äi en väl och

raodlad sLog, i jemfdrelse med eD van-
och elbåller. För' att derför.e kuona

'ra en slogs fi'amtida aftastniog, må-
r bekart med det säLt på hril!.et sko-
ifven tvä'toml Ingen skög Lan ända-

utaD ått afseende ä. tagit på htrr[

If--
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1adt, lrreD likväl leglornc, eltcr. hvill,a cn sLog s!.al[

skötas, Lunra uppstöllas för'c värclcr.ingpn, sir böt. äfvel
vid uudcrvisningeu lär'an om skogcns uppcl.agoldc och

vår'd för'egir inhemtandet af lär'ou orn skogshushfilluinsens
legleling och skogsvär.dering.

Dessa båda sistDämnda delal nråste sär'skiljas ifr'åu

hvalandla, helst de icle alltid ilo för'cnacle, då ofta t.
ex. l-rlott eu viildcling rid en sl.ogs säli^ndc bchöfs utau
fästadt afscende på hushållningers legleling. IIar dcfc-
lnot cn yiildeliDg sig för'elagclt att utr'öua dcf årl.liga af-
lrastningsbelopp sLogeo ltorqfarartde kan lcntna, stL biir
ntan folst bcstärnrna hnshirllningssättct för' denna skog,

eller, såsorn uran kallar det, "hushållningeu bör. för'st

reglelas." För'st här'eftel L.an ruan låta. sjelfva vär.der.il-

gen följa, och blott sålundakau, med ftistadt afscendc på

denna och på reglelirgen tillsarnrnanstagna, en oldeltlig
hushållningsplan blifva uppställcl. Man Iär' dessutorn icke
fö'glömma att skogshushållningens lcgleliog, sLogcus

delpå föl.jande vär'dering och hushålhiugsplauens upp-
ställniug nödväntligt måste för'siggå, emctlan ingen sLog,

lil.aså litct som nÅgot tapital, kan ändauålscnligt för'-
valtas, så länge hufvudstod och r'äntor' är'o obelanla,
emedan man annals alllid sLulle vala oviss om hulu
mycLet man stulle kuona anse som sLogens år'liga af-
l.astoing, ntan att hvar'!.eq för mycket ellel för' lltet
anlita den

Vi hafva lcdau i andra delens 142 $. visat följder'-
na af att för mycl.et aulita sLogen, och upplepa dem

således icke här'. Tagel man delemot för'liten afLast-
ning af skogen, så beledes den valande egalcn och ge-
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nclatiorrcn för' litcn inliorrrst cf skogcn, lJlistande (än-
ncdorn orrr hvad sloqctr vcllliqcu kau lcnna i aflast-
ting för'onledel iuqlir.ätl.rrirrgar. cllcr. åstadkornurcl hiu-
tlcl vid sl,ogeus s(ötscl och Iör. rrtvidgandct af vctlbnr-
Lande fcLrikcr., ellel för'anleder. vedinköp., sour ltudc
rrndvilas, dir stogcn lelkligen skulle lunna vaua istård
ittt lemna allt sorl lör' Lär. uppr'äknade och audr.a än-
danrål Lan bcböfvas, -rifvco sjclfva shogen, i oclr för
sig bettckta(l) lan lic'la shacla olu oan tagcr. Iör. liten
afkastuing af dcn, ty r{cr.igerorn Llifvcr.cu ruängd grrnmal
slog icke rrppbr.rrhad, hvilLco blifver.allt äkhc oelr tr.öden

blifva sjrikliga, dÅ dc valda ctt tilll!åll för. shadliga iu-
scltcr'. Stolmslada intt.ällat. iitvcn snar.at.e, eDedcn öf-
velllrogcD skog lättar.e kullhaslas äD växttig. Del för.st-
närnndas löfver.k är' äfveD tunnale och lcnrrrcr.{är.rcgöd-
ningsäDrned åt nrollen, siunt gel clen rnircL'e skugga,
hvilkct åtel blifvcl el aulcdniug till jor.dens för.sårur.ande.

l{an ltör. sirlcdcs af dct r.edaD auför.da firua att cn
slögsvärdeling mirstc var.a sir nogglann sorn nröjligt, och
grunda sig så väl påen slogcns lcgelmessiga skötscl, sotr!

på länuedorn om slogeus yih.c och ille föirirllandeu *).

Detta Doggr?DDa 1ärder.ingssätt låter' äfven verliställa
sig i legelbtrndna shogar'. Men i or.egelburdua delcurot

år det omöilkt, icLe allenast för' de svår'igheter. soru

*) När' vi tala orn cn nogglaoo skogswilder.ing, så be-
gära vi icke en rnn tlrcrtra tisk r:ogglarrnh.t , såsorn
liSSirnJe !tor" rnöjlighetcus gr'är)ser., Vir.der.il)gcrr
bör' dock gå vcrkligÄcten 

"i, 
"när'a 

soru möjligt,-1å
det att hvalLcn den lefvancle ellel Lornruaude ge-
nclatioleD må lida sLada.

rf
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uppLornnra virl sjelfva vd|deringsal.betcl, ntan äfven i
tölj<l af ancha ornständighetel', såsonr sIogens oli[.t
växt) afkastning rn. tn, d. tl'),

Här'al fäljer, att det af nu anför.rla orsakcl iir ornöj-

ligt att 1ör en olegclbllllden sLog rtppställa någon vär'-

derilg, Ehulu detta iche kan bcstlidas, vole det likvll
ett misstag att fii' alla dc svår'iglreter', sort] uröta och

hindla en skogsvdldeling, falla pit dcn taulien atl etr

dylik vär'deling vore ö1ver'flötlig, eruedan tyltit rrttn -
ofullstäudighctr:n inbeliiknad - en regelbundcD oclr

oldoad sliogsh ushirllui ug icke kan ega rutu. Man bör'

delför'e, så godt nan kan, för'ekonrrrra oclr af|jelpo dc

blister', sorn vid en dylik värdclirrS ottndgäugligen

t'orn, och vidtaga de rnirlt och stcg, sorn rlär'Dast

cga

leda

till ätrdallålct, och hvillas velkställande är' Iika nijd-

+) Hal en skog ledao en länglc tid blifvit r,<(lbtn-
dei s[.ött, "å finoes äfven teg.lL'rndeo ocLfrrllLorr-
liq sl.og af bctydlig ålder'. Nlan !.an di bcdcirrur
hilu stol vedrnängd vid ön,lrrrrrålsurrlig sLölrcl dcr'
ellel på liknandt joldrrrorr oclr rrndel likrran.lc orrr-
stärrdiqhetrr', han ttpp.llaSas. liLvil alltid roed ti;r-
rrlsättändc af att iriqa ovdltarle lrärrdelsel irrtr'ätlir.
h"illka Lunna förändra dcn beskalfcnhet, man for'-
utsatt hos sLogen.

Hal en rkoq dctcrnot icke blifvit lcgclbundcl
skätt, ulan rnai shall bör'ja atl beharrdla den än-
damålsenligt, så är' den fcir hand.'n valeridc slogenc
vär'dclinB -mvc!.cl fulsvårad. Mcn änrrrr svår'at e
blifvel det att bestämrra ellel uppskatta de växan-
dp unqsloqalna vid delas blifvatrde fillningstid, se-
dan dä undcr mellan[iden blifvit behandlade eller'
andra reelor' än vid delss nrlvarande ståndprrrrkt
tillämpas,' Mao kcn visserligcn se att s!.oqen i all-
rnänh;t slell för'båttlas- meD s\år't är atl bcslämnra
sättet delför'e. Någon nolm måste li!.väl antagas.

t
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viifldigt so!) sjr:llva vii|dt:r'iDgcn. J)å vi vilia lernU+ tle rnel'a

specicUa undeltättelselna här'orn till vidar.c fö: !.laliug

l;iogle fiatn i dcnna del, ålelstår' dct Lär. crdast :rtt i

allrnär:|et bifbge oltgla IötLlaliugal i aÄecnde på cnle-
glelad hushålloingsplan.

Eu sL.ossteglcling med åLföljaDdc vär'dclin- he!. r1e-

rcldels till ändarnål: alt utrö,n dcn högsta nöjtigz af-
lutstttingen hos cn. skog, ocL l,?släDtrra Ad siitt att sköta

skogen, på h't'ilket detta ända4ÅI ltiist kat uppll'yllas,

cllel i lroltlret: uppstä||a. cn latslållningsplan Jör skogcn.

lln såtlan lrlau bör' vala on1fattandc, tytllig och enkcl.

Den bör' 'rara on4fattantle, för' att så rnycket som

uöjliqt lcmna all den rrpplysrring öfvcl hilhör'arrde fö-
lerlirl uågon han bcgär'a,

Deo bör' vala tydlig, löt att för'eLomma och häfva

alla tvifvclsrnåI, saltt lernna alla nödiea upplyslingar'

älven åt deD, sonr möjligtvis icl,e ä i stånd alt sielf på-

lirrua glurrdelna för' s}.ogsleglelingen.

Den bör' deljerutc vala enkel, föt aLt läti kunna

ul)pfattas i sin hellret. Dcn bör således hålla sig ifr'åo

alla allt för speciella för'eskliftel hulu s!.ogen statl sLö-

tas. Så bör' den t. ex. i högsLog iche lemna för'esLliftel

för' rlc år'liga huggningsplatselna, åtmiDstone icle mela

:in för' någla få år'. Endast ridden, ioom hvilken fall-
rTingalna skola skc, bör' bestiimrnas, med uppgift på de

oli[.a peliodelna uldel den för'sta omloppstideo. På

sir höid må den ornnärnrda alealeo, på LvilLcn fiilllrin-
galna urrdel de för'sta tio år'en bör'a sle, men icle del
oldning i hvilker sLogen bör' undcr dcssa år' fällas. Illen

rä[ må dcl ilrncfatta bestämpingalna för' de peliodiska

D
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afblnkringalna' sotu ovilLolliqcrr Lör'a eftelföljas ef

skogsfolvo I talcua , trvitla itle lil öfvcrsLlirla dcssa di-

shilitcr', ehrt|rr dc cga atL lrcstiirrurx hyggenas år'liga

girog iuoru dcnr.

Delba bör's!c, tlelför'c att dct tjll eo del är' oriröjligt föi

dcn, sorn bestärnmct slogslcglc'r'i ngeu, alt en Jän$e tid

för'rrt fastställa 1ällrriogatnas spcciella olcLing på ett äD-

darnålscnligt sätt, då Liul icLc k:rn bcr'älinit hur[ vä\t-

liglrr:tcn slr.alL i 1r'arutitlcn förlrirlla sig i clct ellr:r' dct

distliktet) irlldcnsttrr)cl tlclr kan llclo prl nrångr oliLa

tiltliillighetcr, sorr) L(rrrra gör'a ctt distrikt, hvilkcL utr

iir växtligt or:h blifvel det änLrrr någla år', rl'tirtdtc cllcr

intet växtli3t. Pit ssrrrlro säLL älvcD t!är'lom *)'

Man bör' clcssutom iclc' Scuom allt för' spccielia fd-

lcslliftcl ucdsätta sLogsföt vallalen, sorr ruottagit lrushåll-

ningsplaDcn såsoDl ett r'älLesDör'c, lill cn blott och bhr

rnac}in. Itrolst on sli.ogsföt valtal c i våla dagal Los co

för'slårclig slogsegale, solr vill lcglcla sin sLog, dl en

bildad och i sitt yr'!c hcntnastadcl ruan, hvillen för'står

ilt rrppfatla plauctr Itfigot ocL hclt anuollruda, iir: de

hittills atrvända, oLildoclc shogvahtalcna. Vill ruan dcl-

för'e hafva cu sl'icLlig för'r'altalc, får' uran icle bcr'öfva

honoru tillfällc att.aD!äuda och visa sina Lunskapcr,

sitt nit ocL intlcsse för' sa}eD. Anllals ilsmygcl sl6 liL-

niijcllrct ocL vår'clslöshet, ty det Iiggcl i hvatjc mcuui-

.) Ilär'af "ruri lrLtlrr Su,lnrrrilsvidr igt d, l är atl irrdnla
' , rr sLc,..l itlar,t lid r',qh:r inq, n i de rlr liSa htrggrrin-

l;,r'rrr. 
" lliclpq:rlllinf, , l'.rtlrc ior,lr,rorr i LlnLl.:r'gltlrr-

."1.n. rlit rl;;ti.l1rrr ichl si' fnll l,irrrr:r. oclr,rodtr ntrt-

.tJnrliSlrul"r vcIl.a irr ii lilt crr l'lttr'': r:irlli3Lr t

hos slioqcn,

L-
I

L-
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s!.as natur elt st!äfvande

som rno'iligt.

velka lll sieltstär)digt

En sko6sför'valtar.e är en gans}.a vigtiq pe|son, pri

hvals nil och skicklighet eu hushirllsplarrs ändanrålsen-

liga ver,irställande belt äch hållet ber'or'. l{al bör. der.-

för'e med trlsl.iljning tälja sin l'iilvaltar.e, och sedal leru-
ba Looorrr det lör'tr'oende, solr är en bor.gen liir. Irans

vellisarnhet. Ilaos elicltaulu och benriir.ianden stär'iias och

lifvas derigenom, Slogerr blir,dii under.goda händer', hril-
ket aidliq är'lör'hrillarrdet, orl lijlralLalcn bindes i sin

velhsanrhct. Ilan albctal då ruachinrtressigt, bindr.ad af
tr'åoghjeltadt: åsigtel och rDerliogar, lllel han btjl hafvs
cn Iruslrålllirrg,tl.tlal att fiiija, och detr ;n crr[.]ale ciesto

Lrättle, tl/ harr lrör' tillcqna rlcr sig hclt oclr Liillet och i
lrinnct heLiill:r den s:ir att Irau lirll)roruligt kornrner.ihåg
den då har är' i skogen, llan bör' rrtaotill veta uti lrril-
kerr ticlelyurtl hvar och en a{ de olika afdelrringalna bö-
r.a fbllas, crt)e(lan lan i följe cler.af bör.behandla deru oliIa,
Ivlao lian delulal iinna a'tt 6Logen iche bör' var'a splittrad
i lör' nrånga sruå afdelningar', emcdaD efter. någla Iä år.s

för'lopp dc smri olikheter,ra hos hvar.je för.svinna, hvar.i-
gel,lom misstaq lätt kunna intr.äfa. Det har mer' äo en
gång hantlt att r:r i öfr.igt ändarnålsenlig plan icke Lun-
rrat eltellöljas, errrcdal den saLoaL den entelhet, att deD
både lätt Luonal rrppfattas och ver.!.ställas.

Delför'e shola vi äfven i det följandc virrrlä6ga o\.
orrl stör'stn Dröjliqa enlielhet*).

-) Så nödvändigt det är' att den eftelfölja så nr-yclir:r
sonr rlöiligt. så Lan den docL i sådanaslosar'. hvil-sonr .rlöjligt, så Lan den docl i siidana skovar','hvil-
ha såso[r hittills de flesta l]rrrh<sto""', ',ii l'";i1,,ll. de llesta lhrrL.,Logar'. "ii Lvil!.,,
lrvaIie bonde lalt ,.tt eq."r di,Lrilr iill L,ltr,ind u,.1.
lolnirr5, nred sråri6brt rrppnå.. tr .,'r,l:r rrrlto3a r'
rro stärldigt >ön,lrIstycL,ade, sarut alcL ( oelr .vrrsr.

7
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Eo hushållningsplan lrör, åtmiDstone till gltndlini-

€rna, vata uppgjold för' längre tid' emedarr icle alla

för'vallale är'o i stånd att uPpställa den ändamålsenligt,

och elredan rtran icLe gelna vill öfvellenrna åt en för-

valtare att slöta sin slog eftel' egen plan, hvalige-

nom ooldoing och bristaDde sammanhang mången gång

skullc uppkomnra, ty sLogen behöfvel lång tid - van-

ligtvis 3-4 menois!.oåldlar' - för' att kunna blifva

färdiE att fällas, En sL.ogsför'valtare, som uppställer

en hushållningsplao för sin sLog, Lan undel sin lifstid

iche komma längle delnrecl än att gör'a en början, Skul-

le ou huslrållningsplaoen icke vara bestämd att för läDg-

le tid - åtrnirstone en omloppstid - eftelfoljas, och

hvalje eftettr'ädande sLogsför'valLare hade lof att uPPställa

en ny plan, så skulle aldlig ea ändar:rålsenlig hushållning

kunra verkställas, emedan nya åsigtel alltjemnt slulle

hullLasta ellel för'ändra de af föletr'ädalena hyllade.

Det är tilt och med bättre att bibehålla en blistfallig

plao, än att öfverlemna sin sLog åt särskilda för'valtales

sLog och lorr]rna arealet rDelendels blandade om hvar-
cndia. - t\fao 6nnel dclaf nödvindigheten . att upp-
ställfl cn plcn eftel hvillen skogen I'an oldnes, men
orrröiliqt a'r'att den dctta han blifva uti för'sta om-
loppltå"n, ellel indeldt uti så få afdeluingar'' som
hir: a, beqa"t och alltid önskansvärdL Dcnoa följd
af hittills -l-,r'ukliga inr'äl.toi0gar och planlö.a för'fa-
landen Lan icle undvi!.as; deo islutetafvdldeliogs-
lär'an meddelte chaltan af en skog och deröfvel upP-
slillde hu5hållninqsplan visat denna blist i betydlig
mon, faqtän man iiLi valit ångsliSt noggtann i afdel-
ninaar'r'xs bestärnmande, och molsäget näla nog dert
hnr"uppstJllda leqcln; men - def val ornöjligt att
undvili, och dclförc Inir.te man läLla sig eftet om-
otändiglretelna. Sammr fall intr'äffal vid dllika sLo-
gar rrästan öf velallt.

2{)li



individrtella åsigtcr', hvilket vole delsamnra som att s!.ö-
la skogen utan all plarr,

Yi påstå dock icke att planen till alla siua detaljer,
utan blott till sina grunt)-drag, sLall löljas. Det !.an
man ocl. alltid, our den sotn för'st r.egler.ar. sLogen l.iister.

sin uppmärksamhet på alla sl.ogens yttr.e och inr.e för.-
hållanden under. hela omloppstiden, och med fästadt af-
seerde der.å Iör' hela denna tidrynd uppr.ättar. hushåll-
ningsplanen till sina gr.und-dr.ag. Då L.unna blott myc-
ket vigtiga och ovänLade till dr.a6elser., hvilha mer.eudels

är'o gansla sällsynta, lriir.uti föi,or.sala nuigr.a för,ändr.ingar..

Men lika möiligt och ver.Lställbalt det är atr l]pp-
ställa en plan för. sin slogshushållning i allnräuhet, Iiha
omöjligt är'det att gör.a der i deralj, Det inser äfven
hvalje för'nuftig str ogshushållare, som vill r.egler.a sin
shog, och vill att plaoen, som han till sina gr.unddr.ag
flaml.astat, alli mer.a ruå fulll.omnas, Man når, lika li-
tet i detta afseendc som i något annat all fullkoulighet
genasb, icke en gång i de länder, som för. länge sedan
bör'jat med för'ståndig och ändamålsenlig skogshrrshåll-
ning. Mao får. aldlig glörnma att mao måste gå fraruåt
med små ste6 för att Lunna taga dem säL|a, och alt
år'hundraden fordr.as fö'r. att hinna det mål rrran för,e-
Iagdt sig. När för'bållaDdet obestr.idligt är så beskaffadt,
Lan man blott äunu låugsammare gå tillvaga med orc-
gelbundna skogar', isynuelhet i läDder, del leger.ingens
uppnärLsanhet blott fö'r' &.or.tare tid sedan blifvir vånd
på denna 6reu af stats-o€L.onomien. Meu äfven på sär-
sl.ilda plivat-egendomal mötaandraoch oya hinder.. Den
sorn vill legler.a skogen bör.dcr.för.e fåsta afscende på alla

,?
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dylila hinder', hvilkt icLe kunua undaur'ödja.s, oih pA

de lör'hållanden, soro ligga, i sjelFva sLogeus beska6er*

het, Han bör' således icke alleuast öfvelväga dessa hiu-
del') utau iifvcn ozr och när' de Luuna ul vägen r'ödjas,

på det att alla för'battlingal ruå i sin tid kunna vid-
latas.

Men sådam för'batningal lubba irke planen till si-
na grund,-drag, utao fol'tgå &rrtozr i öfverensstärbmelse

rned dem och tiena bldtt till planens vidare utveckling
och fullandning.

En stogshrrshållniogsplao bör', om detr är' såsom vi
öns!.at, antagas och för' en längre tid fastställas till sina

gr.und-dr.ag, rnen till silra detaljel för'battr.as och full-
!.ornnas. Härtill finnas nn de biistå tillftilleo i de sår.-

sLilda afdelningaroa t), ellel lil.asoru hvilopunl.telna i
hruhållniogeo, hvilla iotr'äffa i fölid af de oliLa huf'-

vudpunkterna - pelioderna - i hvilLa en s!.og blifvit
iodclad med afseesde på sin omloppstid. Skogens vär'de-

ring kan härigeuom gransLas, dess afl.astniogsbelopp

Dogare bestämmas, en efteltlädares rättigheter fö$äkr'äs.

och tjenliga för'bittiiagal vidtagas.

Vi hafva i det följaude hufvudsak.li6en talat om o-

rcgelbundna skogal emedan vi här i Sverige äolu saLoa

regelbundna. SLulle åfven någon sådan sLog finnas, ega

vi lil.väl i fi'åga om or.egelbundna skogal bättle tillftille
att framställa svårale fall, som vid undervisringen hälst

bör'a afhandlas under anvisande af oödiga åtgärder oclr

hielpmedel,

*) -Dessa afdelnidgars sär'skilda u,vtta LomtDel liixgre
fiaq att när'mate för'klalas,
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När. vi fiaruslälla de olika sätt på hvilLa ruan för'-

far. vid vär'delingal af silskilcla slogar., så shola vi tilli-
La gr.ansLa dessa olika för'far.ingssätts fciretr.äden ellcr.

br.istcr', allb €fter soru nödigt lan vara fö'r' en god un-
der.visning, öfvclallt L.an lrran upplcta br.istcr., och för.

ruirngea skal[ dct vi säga Lanshe väcka D]isstroc,rdc

enot hela v.irdelings vclLet 
' 

hvilLet visselligen icLe är
vår. rncning, helst det vole or.ättvist och öfveldr.ifvct,
alldenstund fulltonrlig clicr mathematisL rogglannhet
vid vär'delingeu liggel utom möllighetens gr.änser. Det
oagLadt eger' vär'dc|ingcn en obestlidlig och stor vigt,
jal så stol att deD är' oumbär.lig för. hvarje stog som

slall shötas ändamålsenligt.

Vid uppstallande af sjelfva gör.omirlen under. en

skogs reglering och vör'deling, hafva vi att sär'skilja

tvenne dclar':

L Den fö) Scledande.

II. Dcri velkställande.

f ill dcn för'stniirnnde hör'er':

1. FasLctillande af skogens gr'änsor',

2. Deias och hela skogens uriitning,

3. Cbar.tans och dess besLlifnings uppfattaude, saml
4. Slogens stotistisLa beslrifning.

Deo som reglelar. slogen Lan låta en annan gör.:t

dessa för'beledandc albeten, hvilLet äfven vanligtvis hän-
dcl i Klouo-sLogar', hvarest en taxet'ingskomiti van-
li6tvis utscs, bestående af 3:ne pelsoner., af hvilko
en är hcrntnastadd i slogs veteusl.apen, en i jtuidilen
och cu i kametalveteDsLapeD. Förc skogens inrc rcglc-
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ling bedömma och leglera de dess yttre för'hållanden, oclr

det såledcs innan de sysselsätta sig med att afgör'a dess

inle,, SLogens statistiska besklifuiug uppställes af de i
sarDma distri[.t eller plovins befintliga sLogsnryndigheter' ,

sfisoni vi läogle fiam få tillf;ille att omoämna. Med stöd af
dessa för'beledande albeten föt'ctages legletirgcu.

En sådan Lomnrission hvallen bchöfvel eller'lan
iDr'ältas i plivat-slogat, rrtan del för'etagas de för'bele-

dande åtgär'derna nerendels af deu sorn besör'jel leglc'
lingcn, såvida hao icke här'uti Lan få lättlad och hjelp

af någon i shogsvetersl.apen bevaodlad. Dsn sorn le-
glelal slogeo bör' sjelf vala skogsLnnoig, på detatthao
mal l,änna alla de ätunen, som komora i 6åga, så under'

tlc för'Lreledande albeteoa som und€r sielfva legleriDge[.

Sjr:lfva reglelingen innefattar:

1. BestäDnandet af de sär'skilda bushålhiogsdelar-

rra, då sl.ogen är' 5å stol att den utgör mel'a äD en

sådan;

2, Sestämmandet af sielfva hushållniogs-sättct i
hvalje hushållningsdel;

3. En på för'haod för' hvaljc uppstiilld hushåll-

ningsplao;

4. Uppstältoing af en kultur'-plan;

5. Skogeos och den år'liga alLastningens vär'derio5.

Med dessa albeteu är' vanligtvis sielfva slogsleglc-

liogeo slutad, rucn, ernedan skogens sLötsel vanligtvis

åliggel annor tuanrän dcn som fötr'ättal legleliugeo, be-

höfvel deuoa hela planen till efterr'ättelse.

Ilärtill foldras vidalc:
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6. CLaltarrs oclr char.te_besLr.ifrringers jenrtc hns-
lrri llningspla nens affattDinE för' skogsftir.raltar.en på ctt
tydligt säit och med nödiga förklar.ingat och frir.eslr.iftet
lppfottad, på det att han utan tidspillan må irrheruta
den öfvclsigt han behöfver',

På det aft hnslrålloings_planen m,l cga beståncl och
skogens ver.kliga för.mögenhet utröDas och ellelkomrrrau-
dc cgalc ellcr. gener.ation rrå för's:il las orn att cgcn(lo-
rrel har det vär'de der bör., folt{r'as yttelligare:

7. En åndarnålsenlig kontr.oll icke allenast p:i dcn
veclnrängd som år.ligen lliilcs, utan äfven på clc eftor. ao-
tlr,a för.etagoa or.duingar., rninskning ellcr. öknilg af
sliogsalealen m,.m. d,) sarnt eu aDställd jc[rnför,clse e-
rrcllan vär'dclingeD ocL det i ver.Llighcten för.}randen

varande för'hållandet.

Dessa är'o de hufvudför.emål som vid en hushåll-
ninsslcgleling tagas i öfver.vägande. De skola aflrandlas
i det följaude. Vi skola för tydlighetens skull anraga
att lllott en enda hushållningsdel är att r.egler.a, nren

docL. lemna anvisning för de fall, då någou eller fler.a

sådara omfatta en större skogs-yta.

Fastän ii rilja vinolägga oss om all nödig utföriig-
bet, ör' det ornöjligt att i något albete fi'amställg alla

de oliLTrctet: som foi,efe sig i ver.IligÄeten, e-"d"n .,{-
daoa fall lunna allt efter skogar.nas mängd fi'amletas
till en alldeles or'ä!.nelig mångd. Det år' icle eller nödigr,
om nran blott fi.anrstöllcl och utvecklar. det vigtigaste,
cmeda[ maD dclrrtaf kan sluta till det andm, ehulu
det visserligel icle han nekas att ju eE, som sLall r.eg-
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lcra skogen, bör' hafvh så stolr iusigtct' som rnöjligt i
flela iruucu och isyur:clhct uti stals-ockouonricn' Ilans

stuilicl rnåstc delför'e st$cka sig utom lär'oböckcrua i
skogsveteoskaPeo.
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