
Hushållningsplaner och skoglig rådgivning
Indelningsverksamhe ten -

Detta kapitel behandlar den näst viktigaste
rtppgiften för Obbarius, att införzr ordnad
skogshushålhring i bruksnärin gens skogar
Nlot bakgrunrl av de tyska systemen för skogs-
indelning redogöres för af Ströms skogsin-
delningsmetod och Obbarius metod. Huvud-
cielen av kapitlet ägnas åt den senale. För att
visa hur en hushållsplan kunde utformas r,'id

rritten zrv 1800-talet lämnas exempel fiån
Garpenberes bruk och Uddeholms bolag.

Ktprrar- 4

Obbarius uppdrag
Enligt kontraktet mellan Brukssocieteten
och C.L. Obbarius skulle denne som först?r
Lrppgift "undersöka, gradera, till årliet hygge
indela samt der så erfordras på Charta upp-
taga Svenska Bruksägares Skogar".

Stadglandet innebar alt Obbarius skulle
fastställa var respektive skogsägares skogar
lar belägnzr och om så erfordrades rita kar-
ta över skogarna samt uppskatta hur stora de
rar till arealen och hur myckct skog de inne-
hö11. Han skulle ocksä undcrsöha och gradua,
cl.vs. ange skogarnas fördelning på narkslag,
på olika typer av skog och pir träclslag samt
deras åldersfördelning och tillvirt. Slutligen
.krrlle han på krrrrn och eller i terrångerr
ange cle olika årshvggenas belägenhet och
tidpunktcn för derzrs ar"rcrkning.

Den sista punkten ovan innefattade att
ifrågavarancle skog skulle successivt omföras
från oordn?rt blädningsskogsbruk till trakt-
]lsqesbruk. Obbarius skulle också skatta

hur mvcket virke som årligen skulle kunna
awerkas sanrtidigt sorn kravet på framtida
hög tillväxt bibehölls. Slutligen skulle de
blivande årshyegenas belägenhet markeras
pa lartan. i\'ar-ie lall lör den lörsla perio
den. d.v.s. 10 20 år.

Oran'tående lral skiljer sig inte nämn
värt från de instruktioner som gållde för
Kungl. Skogsinstitutets indelningar av de oI-
fe ntliga skogarna. Däremot torde sftet med
planläggningen vara skiljaktigt på en viktiu
punkt. Bruksägarnas indelningsverksamhet
sr ftade i höqre gr ad än Ku r rgl. Slogsinsriru-
tets till att inventera virkestillgångarna för
att se om man möjligen kunde finna några
som kunde öka tillgången på tillgängligt trä-
kol. Bruksägarna hade således ett kortare
perspcktil eftersom man upplevde bristen
på tillgäneligt träkol som ett hinder för att
öLa.jå r npr oi lrr ktione n. Kr r ngl. Skogrinstitu-
tets indelningar syftadc till att långsiktigt
omforma de allnränna skogarna till att uthål-
ligt ge så stor tilh'äxt som möjligt. I bägge
fallen härntadc man sin inspiration från
Tvskla n d.r

Utvecklingen i Tyskland
Hur såg man då i Tyskland på sina skogstill-
gångar? Till en början betraktades skogen
solr en nler eller mindre statisk tillgång irv
samma karaktär som malmen i gruvorna.
Det gä11de dårför att vara sparsam med sko-
gen, att använda rirket på ett ansyarsfullt sätt



och afi fördela det rzittvist mellan alla sonr

\'al be.oencle av det. Rcclatr i sllttet a\' 1400-

taiet utfårdades s.k. skogsfirrordninear eilcr'
"Forstorclrtungen' sotu löreskrcr' hul mlck-
rt r ir le .,r lr ar l lr,r li,r ttör ler rlreli r 'L,lr \.rr je

år fick tas ut ur skogen och htrr virket skul
le förclelas rnellan olika brtrkare. Skogsför-
L,rdrinqel t, !ler.r,le itrtl hrr.r rrttnqet 't rit'
ke rrtaD ocks,r b,,skap.lr.rllnin{, r. i .\ nller
het ollonsvinen i skogen, stängselsk\'ldig-
hete n m.m. Jakträtte n tillhorc'le äncla in på
1840-talet de hårskande i samhället (Lanc'les-

herren). Det bör observeras att de lrska
"Fotstorclnurrgen" hacle cn annan karaktiir'
än dc svenska skogsorclning:rrna. De vat-

överhetens reglering ar' Itut cle szrmlacle

skogstillgångarna, som man hade förfogirn-
derätten till som "Lanclesherrcn". sktrlle 1ör

delas mcllan olika bcltov oclt sysslade egent-
ligen intc nred äganclcraitten till skog sorn cle

svenska skogsorclningirrna.z
Brukningsformen var oot-dnad blädning,

cl.v:s. man hämtade fiån skogen den mängd
virke och de rirkesslag, sorn man behör'de
och den akttrella skogsför'orclningen tillät.
Dessuton fö.ekollt s.k. 1ågskogsskötsel franr
för allt i liivskogen, r'ilket itrnebar att rnan

llr lx.l tr|.!Arh\lt Ltng i \nhalt Brtttltttrg n u ttt'tr,
l.0r. a l lrL)ztt olt.)
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t-ex. som br-älsle nlttjade tle ttppslau som
skö1 upp liii11 stubltar och rötteL allte{ir:rsorn
de nva stammat_nlt nirtt an\'ånclbina alimen

sioncr. \{ctoclen meclga\ alt mall mcd rela-
tirt kor-ta mellaurttm (7 30 iir) kunclc åter-
konrruir mecl awer-krringen till slirrima be-
stån cl. n

I skogar som var avdelade för bergrer-kcn
och szrltutriuuingen (salinerrta) kunclc kttapg
hetpåvirke bli besvzirancle nzir rnan, t.cx. pri

gr'rnd rv ökacl avsåttning, \'jlle iika plodrrk-
tionen och erforderliga rrängclel tliikol och
br.rn'1, itrt, larrrr- tillu:irrlliq r \t,,rl'ta
konkttLr-enfer- orr virkestillgångarna kunde
bli bcsvärande. Skogsföror-clningar-rras be-
stämmelser om hur n,vcket virke som fick
huggas var rigorösr ocb nedgav ilte (lagli-
gen) uttag av virke utö\'cl vad som stadliats.

Det råcldc natuligtr'is osriket]iet om hur
rnycker skog sorn i rerkligheten fanns. Bätt-
re mctodcr att lrppskatta virkestillgångarna,
bide vad gällde skogsmarkcns areal och dess

virkesföuårl. var drirför eftertrirktade och
ledde till olika sått att kartera och arcalmäta
.logerr. .\r, n d.rr.' orrr lrur lul I .loeen \;i\lc
biirjade efierfiågas och erfarcnhetstal itr
samlades. Så småningom ficL man således

h,-llt, lktn) tIn n.rt.l.to t'rin ra 1900. ilttttt: \taatlirlps
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NAGRA TYSKA SKOGSNtr{N _

T sin verksarnhet sorn lärarc och liiroboks-
förlattare hade C.L. Obbarius en hand
full tyska skogsn.rän som Iör-ebilder Dessa

män, som verkadc under börjzrn ar' 180(l
talet, fick stor betvdelse för skogshushirll
ning, vetenskap och organisation och
kon.r j Tt'skland att kallas "Koryphäen der-

Forstwisscnschaft" (ung. "skogsvetenskap-

ens föregångsmän").

Johann Heinrich Cotta (1763-1844),
född i Thiiringen, var den som kan anscs
ha halt dcn största bet,vdelsen för den tls-
ka och även dcn europeiska skogsveten-
skapen. Han fick sin utbildning vid ttni-
r,ersitetct i Jena. Redan på 1790-talet
gmndade han i Zillbirch eu privat skogs-
skola, där han under- t\'å decennier vcrka-
de som lärare. 1816 fl,vltades skolan till
Tharandt vicl L)resdcn och bler, en statlig
sachsisk skogsakirclemi mecl Cotta som
direktör. .enare mrd titehr ObcrL,rrsuat.
Han ledd- rrppLr ggrrrden,1r 5lqg5r.i.err-
det Ined skogstaxering, mäLningsorga-
nisation etc., och hans verksamhet som lä-
rare, forskare och skriftstål1are var epok
görande med sin kombination av praktisk
erfarenhet och vetenskapligt tänkesätt. I

OBBARIUS FOREBILDER

fråga orn skogsindelningsmetod med ar.
verkning efter en bestämd hushållnings-
plan under långre tidsperioder förordade
Cotta "das Flächenfackrverk", den på yt-
vidden grundade fackverksmetoden. Elev-
crna i Cottas skogsakademi kom för-utom
från alla tysktalande stater åven fiån de
flesta europeiska länder, inte minst från
Skandinavien (2lJ% av eleverna var utlån-
nir]gar), och Cotta kom dårigenom att
utöva ett genonrgripande inflytande på
skogsbrukets utveckling i Europa. Hans
höcker. hlarrd lil(r krtr nimnar Ä r',, r'.,,'?g-

run \laklbau (l uppl. l8l7) och G'undriss
der ForshuissenschaJl (1 uppl. 1832), utkom
i många upplagor.

Georg Ludwig Hartig (1764-1837), stam
rlade Iiår'r samma del av Harz som C.L.
Obbariu'. Literrtrrdierrirl rrnir, rsitetet i

Giesserr kon han att sonr skogsinclelare
och skogsförvaltare verka i flera tyska lån-
der (clelstater), t.ex. Oranien-Nassau dår
han drev en skogsskola och där hans sto-
ra organisatoriska begåvning uppdaga-
des. Han kallades till kungadömet \{irt-
tem ber g [ör a tt 'om Ober font r at or ga n i-

sera och leda förvaltninsen av de statliga
skogarna. Slutligen blev han år l8l1 Ober-
landforstmeister i Preussen. vars landom-
råden och skogar kom att utökas högst

!)l



betydligt till arealen år 181'1 (\\ricrtkon-

B'c.\( lrr Il,1lr /tl'er:r(lr rrt, tl ,'r'qatri.rr-
irrgen ar,del statliga domän och skogs

ltirvirllningcn sol,- gcnorl houorn elhö11

en för-tr-iiffJig organisatiou. Hans bet-r'c'lel-

sc ligger mirtdre i stora rtla upptiicklet-in
i hans förmåga att ot-dn:r helir clet rlling'
faldiet splidda natetialet cuhetligt Inorn
skogsindelningen lar Hirrtig lar del 1ör

s1e som anr,ånclc "das Nlassenlnchwcrk",
dcn på r'irkcsmängdcn grundade fack-
verksmctoden. Han förelliste lid Ber-lins

universitet och vid dcrr år' 1830 inrrittirrLe
skogsukaclemicrt i Ebersrvalcle, och harl

skrer, läroböcker- soln utkom På 11era

språk och i fler-a upplagor'. Den trtest be

römda iir Leh.rbttr:h fiir ,Frirrlzr ( 1 uppl.
11108). Tjllsammans med sotrel Theodot-
gav han ul det storir rrppslagsverkPt /"onr/

liclus u.nrl forsht.tttu.nLtisserLstlutftliclus Corr
u'rsrLtions Lcxikon (1 uppl. 1834-35).

Friedrich Wilhelm Pfeil (17ft3-1859) var
även han född i Harz. I'fcil korr eftcr sin

utbildning fiirst i kurländsk !änst och
därcfier till Schlesien. 182I-30 r'ar-hirrr

Pr ole::or i.lqg.rcrlnskaIrid rrtrirer sil,

ret i Berlin \id den ar,Hartig grundade ut-
bildDingen. 1830 utnåmndes han till rek-
ror lÄr d, rr rrrirtrittad- 'koq.aLa,lerrrien i

Eberst"alde som scnare kom att bli kånd
även i utlanclct. Han utvccklade stiindorts-
lär-a och lnarklära, och inorn skogspoliti-
ken kom han, liksom Hartig och Cott?l,

att v:1ra representant för en liberal in]ikt-
nine. Pfeil, som var autodidakt, h;ivdade

vikten av att studcra cle lokala förhållan-
dena innan man fastlade skoesskötsel-
principerna och tillsk.ivs begr:ePPet "det
lokrlasjärnhårda 1ag". Han var den Iörstc
skogsmannen som hävclade sanrhandet
mellan.kog.tl och netiona le l, 'n c,r n ien

och som framhöll skogens skönhetsska-

pande betvdelse. Pfeil var en framstående
lårarc oclt skrifLställare och gav under
åren 1822-59 ut sltna KritistJte l3lätter liir
Irorst und lagdui.ssenschttft i 12b;utd.

Johann Christian Hundeshagen ( 1783-
1834), liidclcs i Hauau och f-tck sirt utbilcl
ning r,id Hartigls skola i Dillenbur-g. lfter
tjiinst bl.a. sonr öve r jägmris l at-c i \\Iesl-

falen blcv han l818 utnåmnd till prolts-
.ur i .knt.r, terr.lap rid rrrrir.r.itetet i

TiibingeD, f'r-ån 1821 ledarc fiir en högre
skc.rglig utbildning i Fulda, 1824 direktiir-
för skogsinstitulet i Giessen och fr'.o.m.
1831 professor r,id universitetel clär. Hull-
cleshagcn r,ann sonr s)stematikcr allm:int
erkännande och lar en av de första sorn

betonadc nödr'ätrcligheren aY ett sko!:ligt
försöksväscrrcle. Han utgilv en mairtgd skrif
tcr inotn skogshus)rållnirrgens omr:ide
Han val en idirik föriattare a! ntcrll ve-

tenskapliga är'r praktiskt inriktade böckcr-.

Sairskilt högt j ansecncle har harrs stora
n ebandrerk rriitt - Xlethodolctgte urd Grurul'
r.ss der Forshttissens.ha.fi, Ltl4hlopl; IiP,l.'r
Ftrs tr.ti s s en s choJi ( 1 uppl. Tiibingen I t32 1

22) - som har sagts inlcda en nv skogsve-

tenskap.

Carl Justus Heyer (1797-11156), född i

Bessungcr Forsthaus vid Darmstadt, korn
att efter sin egen utbildnirrg ljllsamnans
rned nirgra kollegcr öPPna cn Pr:ilat skogs-

utbildning. Heyer blcv där-eftcl levirlijr-
laltJrr \.lrr ljrare rid uthildnirrgen i

Giessen under Hundeshagen på 1820-
talet och korn 1835 att bli hans efterträcia-
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re soln professor. Fram till llJ43 var han
nr l.; for.rnei.rer r irl lnr.rirrslel tior rerr

i Giesseu. Som forskare gjorcle han stste-
matiskl ocl) mctoclologiska tindersök
ningal och var en al de firrsta som gjorcle
skogliga försök. FIaD uJrpfann ett viktigt
instl-umcnt, cn till\'aixtborr. Gcnom h:trrs
,,clr TTrrrrrle.lraqerr. .rrl,eren fi cL rrrrirer-
sitetet i Ciessen ett goit .\'kte. :iven rrlom-
lrnd.. r \r, n råqtl .r, n.k,rt lrnn \.igrn
till bans universilet.) Han publicerade
rrzinga skriftcr inr)ni flcrzr (Jrrlr:rdcn, fi ån
skollsstaristik till bolanik. Bl.a. 1örfattacle
han Die \4hkltrtragsregeho4 (1 uppl. 1841 )

oc.h Der \VttklbtttL oder tlie ltorstprodukten
.:zril (l nppl. 1i354).

Gottlob König (1776-18.19), födcl i Har-
clislebcn. \'zlr ell i1\: Cottas fölstir elever'
och blev I lJ03 liir-ar-e vid denncs skogsirr
stitlrt i Zillbach. l805 blev han revirlörval-
tare i Ruhla, d:ir han upprätta(le ett eget
prjval skogsinstinrt. i lllJ0 kom clcnna skcr

lir att turtler l(önigs )eclning fh, tta till Eise-

latlr or. lr r.rllr\,rtrll/\ rill , rr .t.rr.irr.rrrrr
tiou för SirchseD-\{eimar König verkacle

sonr clircktör för institutionen till sin död
lX-:r I l'lc\ lrar r rned l' n r a\' ( )bel Iur \r'rrnl i

Eisenach och 1837 ()bcrforsLrat. FörLrtom
sin insirts som lairar-e reformer:rcic han
är en skogsr'åsenclet och skossföNaltning
, r, i \\eimrr: Hl'rr. rer, rr.lapliqa r:,irnirrp
lick stor berydelse för behandling av skogs-

nralcmd i\l.r lrnhlenr. tillrärrrrr.rtnittq
ctc. König rar en il grundlliggarna av den

tysla skogsvetenskapcn, särskilt den gren

'om hrha n,llr r *legen. upl,clarrnirr.
Han utbilclade dc s.k. brösthöjclsforrn
talen och ut8a\' (1840) skoBsupPskatt-

rringstabcllcr. Ar,hans anc'lra skriftel kan
nantnas Anleilung zur Holzktxttliort, (18\3)
och f)ie FotstmathemzrtlÄ, först utgfren 1835.
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hjlilprlcclel atr plancra vilkesullaget ur sko

gcn pi liilgle sikt. Hushirllningsplaner, d.r'.s.

olika lbr-mcr- av sLogsindelning, lanscr ucles

av flera skog*smiirr urdel hela 1700 talct.' Be-

gr-eppen omloppstid och uthållighct blcr,
också r'edeltagna.

År 1795 publicclacle ().I-. Hartigi bokcrr
Anuttisu rt.g zur 'l axation da Forstctt (r\nlisning
i skoustaxering) so1lr \:a. en sanlnlartfattning
och svstemurtiscr iug :rl cle ticlig-ar-e ct-farctr
heterna på omr-ridct. Hartigs bol kom att bli
normer-anclc för' plaleringen av skogsbrukct
infc l)am i Pr-errssen. där harr främst var verk-
samr ulan också i tlånga al gr-annländct rtit.
Boken var också krind i Svelige, bl.a. av Sef-

striim, Ilöcker och Raclloll, soln alla gjorde
resor-iT,vsklarrtl orrkr-ing åt lU00. Avcn onr
dessa inle 1äste någon stör're vikl vid skogs-

inclelningstanken, sii intrcsserirde de sig desto
mcra för fi-ågor- sonr hur rnarr sktrlle kLrnna
åstadkomnia el s1ör'fe ljllväxt gen(im aindra

cle skogsbnrksfor-urcr såsortt tlakt)r,lggen.'r
Haltig pl:iclerade iir-sina icl6er båcle sorn

låroboksförfattare oc b som lårare vid priva
ta skogsskolor, r'ilka h:ur drel ricl sidan av sin
tjainst som jågrräsrar-e , och intc rninst när han
år' lill I som högste skoglige ansvarige fick
uppdrirget a1t omorganiscl-il skogsbruket i

Preussen. Han log också initiativet till att cn
kvalifi ce|ad skogsurrdcr'visning inråttades
vici univelsiLetet i Ber'lin, r'ilkct så srnålingg-
om unecklades till Skogsakadcrrriert i libels-
r'rlile I x 10 rilllUrrr,lrir err .Los.irsrirrl .,,rr
.r.,'rre.l,,q.rIl,ilJr"rrqrrr r i'l rrrrirertitctct i

Bellin. ()enom Hariig ocir \\'. Pfeil blel skogs

insritutct rrrecl sin fbr-skning ctt lv de luest
berr,danclc vid siclirr av Thalantlt i Eur-opa.

N:iglir är' el tc'r- Har-tig, 1E01. giir den lidie-
ar-c rlimncle anch e liir-.-t rtndsfigut ctt i tr skt

skogsbr-rrk, Hciuljcir Ciotta;. ttt sin lzit-obok j

skirgstare|in g, .\\.rll nriische ,ln bitu t g -.to 'l'avr

!iott rltt \\'aLdtLttgttt (Ilanclleclring i sliogstax
er-ing), sont korn atr bli tttittttgirlitrcie firt'
Lungalilict Sachsen. (iolla led.lc clair-silr pr j-

vata skogsakadcmi i Thalandt. Denna aka

clemi blo' statlig I8l6.
(lottzis aklciemi log emot clcr,cr irrte b:r'a

h-årr olika clelar-av I\'sklartcl uLan crkså liirr
, n rlr,l.rrr,lrd lärr,l, r :rr, rr lr.irr \r-rrqe-rar

q,1

ipenorn hans skogsirrdcluingsrnetoclcr ratttt
spr iclring lånet utanltrr- Sachsen.

Båcle Hartig och Cotta var liircspnikale fiir'
clef som senar-c kom irtt kallas /.z.Å!cths mrto

r/or för långsiktig och uthållig hrrshiillning
nrcd skogen, och som inDcbar ctt rellodlal
Llaktll'ggesbr-uk mcd cller utan 1l öträd. Sko

gcn eller-skogsskittet blocket - skrtlle in-
clclas i ctt antirl avclelningar, rar-och cu på sikl
omfattande skog ar sanirnir iiltler. En optirnzrl
ornloppstid skulle lastställas, och mar skulle
slräva efier att sliapa cn skog diir alla åldr-ar
roI r, prr'., rrtrrade f i err lik[,'rnriur .i r.

Harligs svstcm svftacle tiil en plan sonl
rrö.jliggjorde att rriro varie år pir sikt skLrlle
kurrna ta ut samma r'ilkesmängcl ru_sktigctr,
hirnrdsakligen i firr-m ar, kalh)gge. IIvg-gena
sktrlle i r'arje fal1 för den första 10 zirsperio-
dcn stakas ut pii rnalken och orr miijligt gcs
r-aka kantcr och crr r egelbunden fbrm. De
olika årshvgg..ena borde [iggas intill varanrl-
ra och samlade i s.k. p.no./ar omtlttande 20
30 årshl ggcn.

I bsk litteratur bnlkal-Hartigs lrretod be-
tcckrras scrrt en u)llJlL. fht lntrhs nLetod .r Dett
kom så snrårringonr ?rtt iiverges, elier-som
den rrppfirLtades som alltfiir omståndlig i

l' rl.ti.l arrrirrdrriug. ltarnl,'rallt rrit trrarr

li,r\;,k re Innrl'etr' r",'lil.' l,orrirrtrr. v;ix-
larrde prochLktion rned olika tillvaixt per'
arcalcnhct, gcuolll att i be.äkningat-na kor
riq, t,' d, rr r, I lliq; ,rr',.r1, rr rrrliql \i\.,r lcnl'
tiska beräkn ing..ar'. I'

Cottas nretocl, sorr kallas 4l!!4 fathrerks
,r,,t,r/. ,..rIr,r,|e tille rl'1,'r, rir.q \L,rr rr*
bar_ att rri:ur var-jc ir- skullc slLrtirrr'er'ka sauua
ar el1. IIir-igenom skullc nrar pli sikl slapr en
liirrgsiktig ar ellrniissi.e,.' ordnittg i sl<ogcu, sotrr

:rnsiigs g-c dcn trthrilligt slorsla liil\'ä\t('n. I
sir] slr'ål1gasle utiirnrning lc(l(lc s\5terret till
t rr stcl irtclelrtirg.' lv skog-ctt i tlaktirrggel.
beliigna intill r ar-andr-a i lr)parrde åldelslirljcl.
l{i'Litilt litcrr lriirrsut krurde tas till skogsski!t
selns klar', nlir-dct glillcle all lrl lara p:i till
\ aix trnö-ilighetema.

Cottr korn så snråningori sjrilr,att ä|dra
sin mctod, sii illt del i stört-e utstr-licklilg
tog häns),n t ill cle enskilda bestånderrs r''ixr
klaft. hl.:r. tlll boliteten. N{ctocler blev ock
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:: -: ront itttic
i -. cr ka s:lmlrla
r: .rkr skapa c.rr

:r .\1)geltj sont
:,.::ll\li\ten. T

=: .i 'lerl ret till
':.,ltlrvgeen,

'..,ldersfiiljcl.
, :-. 'kos-ssköt
:-. -ua på tili-

i -.-_. iitt ändr_a

-:.rr'åcLning
r:.:rdcus r'äxt-
r.11 blcv ock-

..r gr_rrlrclva1 föt llcta setlarc valilrnler. l.cx.
i,-D kombilre.i(le fackr erkstttctoclen, cLlil'

:r-,.ur fiirsiiktc atrplss:r siu till bådc atc:rl och
, ,lr rrr. oclr nornuLl.fri tirl.tnntotlor. Euligt clerl

-:.rnainllrda Iir-sirkte nrau mccl lljilp ar oli-
r..l rlalenlatiska firItlllcl och pt ocltrLtirltis
.Lbt'1lcr llikne lrarn ett u<ir-tttalfiit-riicl, sortr

..,)i,..en bor'(le innchrilla n:ir lrarl gertolrii)rt
,ir\ an(llingcu till en "har-trrortisk" skog nrecl

' i:r sror' :u eal- redrL( errd ( licr oliklbortite-
. r. i var-jc lilclel Lrnc{cr ltesllindcts oPlinlrlllt

l,'1,1'.rr'1.'r:r t. r'1r ".r r:itrlrr irrt, rr1'1'

:r.ltt (lel "harrironisk:r'' rtotrnirliiirråclet bot'
Lr evvcr krritrgat-rt:r till loh ntetr tedrrcclrs

.''alr i:lhetcrlra! i11l rnccl h.ililp :r| ct llLr erlhcts

-,1 1i;r till\';ixt i plarlöst bl:iclacle l)estiiri(l f?rs1-

- .illa storlekt'rt p:i <le liarnticla not uraLfilr'
,rLen gjor-cle rletodclr s\årh:illlcr iig, i svll

r IrcL sedall nr:! kr:intcllir':rn liitt bel\.lelsc
r tairrLilndct.L"
Ililrligs o(lr (lottns :jkriitcl- rrliclclc <icksii

..rrt hnd. I nugra 1:r11 lcclde tlct till \l(rdic
iresirk pi ,-r't och stiille, som p.lpekats ovirl
Ylilliincl lir-clcrr orrfattanclc tesn sotn l(trrtgJ.
Skrigsinslitrrtets bljvancle clir-cktör', Isr-acl af
Stliim, gjorde lil2'l till liskland. clii lian bl.:r.

rrg clel ar hur-oiika skogsirtclelnings- oclt
lrtLshållningsrletocler ;ir-aktiskt Iill:inP?rdes,
oclr tlå han lirt-nroclligen oclisri triifhclc biiclc
Har-tig och (iotta.r

Det ef Str'örl villc iistadkornnra i .lct s\ens-

kr skogsbrlrkel vzrr clcls att lri elt grcPl) ortl
\k()garrrlrs omlrtttlting, i slntrclltct tilh äxrcus
.ror'lck. och clcls att okl skog..stillg:ingalna

Senolll clr eflektilar-c skö1sel. cl.r'.s. genorll
.rtt iifiira tr-irkth\BBesbrukct. De leclauclc
rnriIlrcrr i Btttkssocietelett. sidallll solr xl_

\oldin och Sefistriim, dclircle hans tryrpfatt-
u irrgal här'r'icLlag.

.V Strörrrs rkogsir rr le lrt itr gs-

lutetod
I liir olroken Hantlboh lin J/io,qn/r ? l !/r,'i l/rr r r'. s( )lli
lrirr-t: ral glLnden liit-utlrilcLrittgctr i skogs-

'Lötsel och sko;:siridelning vicl KrLugl. Skoes-

institrrtet- bt'skrircr' al Stt-irtl lttLt nratr Ixitclc
,tir rilhiiga för all Il-attistrilh err httsltrillnirrgs
pl:rn. ,\r' clcrr lelntirt kttapphincliga filrn-

strilhringen pii 1i3 sickrr-, nio labcllcr'()( h er1

kalta, tr rng:i. iitt rnlilet lirr- hLLshiillnirrgspla-

ien t:[ligt af Stt irtn bor de \'ara lrtl nled hirilp
il\ lrirkth\ ggcsrneloclctt sklrp:r clt skog bestli
crrcle u lika nring:r likirklriga bcslrincl sonr

i1nrrl(t iil i den iil\t5liillda otttloppsticlerr.
cller rnultiplal it ourloppsticlcn. IIarl s\ltlt
dc alltsi ri11 cn alealplarr ltlirrrtest i (lollas

aln(lx.
\1.,1 lrj.rlp.1,. Lrrtr:.q1rrirr1. Lr\r"rrrq.,r\

skogcrr er hilles uttcier'1a5- iiir att clt:la irt sko-

g-crr i s.k. pcr-ioder-. \'ar ocll en ornfatlalldc
lenr till tjo rilshrggen. Onr or rl I op psticlcrl
fuststiillts till 120 år'blir allts:l autrtlet peritr
clt-r' tolr r icl t ioiir-iga pe lioclcr.,-\rlt:rlittitr gs-

lirljclen inorn ralje pcriocl bt:st:irrtrnes bat-a

lir f örsl a pclioclen. Olthr i n g..sliil j r lerr i lonr
iivr-igrr peliodcl b1il en lirljrl al bcstirlrlets
r1l|cckliig, Pr-nktisLe lllitls\rl lll rrr' lör :i1

Stlirrri :ir trclligcr del storil Pr()blcllicL lltlr
uliur pri baistu siitl fiirr':r.rrdllr cll oor.llilid
bliiclDirgsskog till en t ctt tr ilkth\'1lgesskog.
or:h h.rn ger' (ilr rrcl rird htlr trrliu biir g:l till-
vriga. Det \ikligl 2ir at1 sl:indigt Lntder P12rr1c

lingsalbctcts gång ha firr irgouctr lttLl de

olikl peliodt't-tra kittt ittot-clttas som dt'l:rr-i

clen l'r-arnticla skogcn nled lik:ildrigir bcslårr.l
i crr löpirnde liiljc'l trpp till slutavr'et kuittirs
ålclc'rn. För'giives lctar ttran i haus bol eftet'
plinciper firr htrr- dentlt :ilcler biir l:iststlil-
las.r! TIan taler otrr begrepp sotrr "niir-sko
gcn lil rnogen'snlrit irtl "B..ranskogerls hllgg'
ningspcricicl irfllJer-r'icl 1{10 ii 1 20 iir-s ri1cler".

Dren pl-ecisellrr del inte nlirtrrare iitl så. Soln
err slags såke lh c tsii tgir-cl Itir-irtt ilt 1e åstzrd

korrrra firr stor årlig k:rihvggJesr ta firr-esliir
han art rlan, irtrtan nratt Lrtför råknc()Pcra-
ticrnen atl .iiknu Lrt (lenna ltli. liiggel till L0

ir till clcr trppskattacLt liirnpliga orrrlopps-
tidel] //ll?2uJ. A1 Slr-iirr t-ckotnntettderar ock-
s:i ritt rnar betriktrnt clen årligctt tLLfallattdc
rirkesmringcler snlilt gettortr atl l-('(ltlcefa
,lrrr rr,,l lrr l1',. lt, ll lrrlriltrra..r.,'rn l'.'
detl:r saitts.a!.s.'blir iiter " frirstii kvrr sorlr eIr

slags reser-v. Hlir niirtn:rt-har sig alltsii Har'
tigs tttoclell 1öt- rolrrlllacklctk. N{en i rllr
r':iscntligt rir hans Ittoclell at-ealbaset ltl rllecl

sirr hår'da kll\tuins- till att vlllie ltslta skltll
utstlrL:rs pa nar_ken.
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-\f Str-iirns rnoclcll iil ganska gro\' och tar
Iitcn h:irisvrr, exerlpellis 1ill skoesnrarkens
, rliLa po(lhetsp.il(I. NIirn bclt clocl oltset rcra
tirljancie reeler soui rrf Str'önr staillcr Lrpp fiil-
I.l, lr 'r'-, rr r1,, ri',,li.krr lrr15, n:

l. -\tt (lerr zildsta skogcn. cllcr clcn sonr gill
rer-rninst:r tilhlirten. ellel clen sorn ölier.
'liillllilr Lrrig, i vlixt viuarrclc, skoc, fi)r-st
lllil liuggcn, och siilcclcs komrre r- i l:sta
pe r-iode n.

1 Att hr,ggcna sii rrlckt't sorrr rnöjligt lirlje
1:ilt \id h\il.ilrdril, yri clet suirrgsclliostna
,1, r, ltirrll, ',i l.i,.r,lr lrrrq-rr.r rrr:r t-
blifr :r lindrigar-e, <let.igenolti att staillgselll
bljl i ett sirrnrlrrrhanq.

ll..\tt per-ioclelne för' !...r'tjn eller riixlnclc
sLoqs hLrggnirg icke Lrtar i rrircll:tll ltör-jas
firlr iin rll rnaskskadacl skog. rincllrillcn
cllcr- 1örtor-kaclc triicl lörst ilo bor-thenr-
ratlc' i clcn ordning. sorl de nLr hiir blif\ it
r qrpliiknacle.

l. \rr rrrrrrrr, 1,. ri'r .rrr Lr ..,,a'1 '**-||. - '

sanlbancl- borthrrgger- en i st:u k LilhiixL
rilrande sLog, och cler igerrorrr 1örruilskur
aitrastningcn.
l)el dess:r r-eelors följancle korrirna j slricl
lrlcd hlarandra, utr':iljcr man clen 1ör-clel-

aktieaste tillirnpningen.'1"

.\1 Stlillrs r-t gler-fiir skoesindelninei börjacle
tilliirnpas iiamiör':rllt i klorroskogar na r eclln
pr 1830-Lr1et i cleu rnrin ktrruiiga ii:irr-:itt
uinl;srrriirr fanus att tillgli. Dct blcr alltsii
fllirrst clc lr\,Lrtcxxrnincraclc clcler_na lr_iirr

IiLurgl. SkogsirstittLtel sorn blel rle nta skogs-
ir rrlellu nit. för st:ir kta ricci ctt antal lantrniita
L c, r'ilka cftcr crr korterc komplerter-ingskrrls
krncie linna konrpetens liil tLltpchaeel.
Sour cxernpcl kari rriirnrras att llLlshlillllillgs
plancn fiir sliogstr-:rhtcn Flinsbelget, tillhirlig
ö\ elslebosliil let Nzis Kurrgsg:ircl i Koppar-
beres liin. som l1J,19-r'r0 utfijlcles irr iiier-lant-
rrlitarcrr (ieor'g cle Lllal.rr

Ll, lr,,r, rr .rr Ir r.lrillrrirrq.pl.'rr, r '.'r .,ir
rkilt sror-:r niir- clet giillcle bostiillsskoglr-nr.
.lair'(lel gill(le lrll faststäil:r clen rillesrriingcl
.orn bostrillsinnchalarcn cllcr arrenclat()r1r

'lrrile fii nr rtieuiira sig. NIen är'en fiir ör'r-i-..n

skoerr i olIin tlie rigo - kr onoPllker'. lllrrriirr
ninglr ar olika slag, grtLrskogar rn.fl. innc
bar uppr-:itt:rcle hrrshiillningsplaner ett storI
stcg pa liigen rrol en bäll.e förlaltning- l)e1
Lrrrrrr ri.'.rli-- r .rrrl',tlrr ,r,Irrri ri.r'.rti,'rr

J,iq, ri,r rr, rr rrr, 'l;'r, rj,i!rrr..r.,rr, .1,i4rrr,irr:r
|c,. jiig-are, r Lnderjäg:u e rr.fl. irtt i1n\ in(lit fd'
llppdragen. rner) plrkliskt lir;ret alll sakrraclc
skoglig utbilclning dc var-ir-cgcl ardzrnk:r
clc Drilitlir-er-- och tlessr'iir-r-e saknecle de ock-
s:i skogserf:rrelhet. Därenrol luncle cle valir
goda j:igarel l'å gr-rrncl al clessa ornstänclig-
heLel r ar .fiqer-istatclls irrl-h tandc pz'r fir-i alt
ningc'n lv cle alirniirrnn skogalna rnnreilell.

hrclchringsplancr- uppliittaclc av cle nt:r
jligmzistar-na innebal s:ilecles ett st()ft filiul
\leg för:1tt åstarlkorrrrir en blittr_e [öt_r'alt
nirrg av clc allrnrilna skoqarna. Frlin l8lJO-
talct utlijl_clcs ocksir ett g-anska stort :lnlirl
liush:illningsplaner'. son |iststiillcles at r es-
pcktile lanclshirvdiril irtt laiugas till glun(l li;r
lilkesrrttagen. NIen hj:ilpen kom irllinga fa11

\ ril scnt. cliarrs()lr rnan hacle - i liber'llisrnens
ancla - bör jat slilja ut klorropar-kcr- och r-c

Logrritionsskolrar- sirclcr om LJal:illcn enligr
ett rilisdagsbt slrrt il l82li.

'\r'en or)r clct firrrrs cxr:rnprl pli att af
Stli)rrrs inclclningsmoclcll lann anr indn ing
ri\'cn hos anclra slogsiie:rr'e i'in stillell. \'atlll
rno(lellen inseil stöl re fi-arngiing i clc pr-ila
1:r bcrgslaqsskogar-na. L,rcmpelvis inclelzrdes
Honrclals bruksskogar 1818 ar Ihrngl. Skogs-
institlrtet elel'er'- Tr'årlorn hörcles ert hel del
kr-itisLa roster blancl rle lllksliglu c, solll 1c.1

l,ri.r p,r rr:ilul u,rr ."rrr \,11, .rr,\'rJ,, \irl
skog:rr- cllclitilare utan :1tt ge alkall på den
liin-..siktiga prodrLklionsfölm.igiln. Nlar firntl
af 51rörns rnodcil vala liil fiirsiktig och rrc
rraclc sig intc krrnna r':inte fill en :l\'lägsen
ir:rrrrri,lf"r arr Lrrlorrla 'le lr.r'rtiL.Lcr .,'rrr
skogen rrthrilligt ktrnde ge (se klpitcl 2 s.

22) . A1 Strönrs nretocl t ill:irnpacl i sr-rn. och
r-Loqrri tutt..l,,!.rrr.r .r\..,rr,r l,,r'qrr\,,1
rras cich.jlirnhantcr-ingcns behor' - kunde
bclar-as lecla till nrinskacle rrltag al Lolred, :it-
nrinstone tenrporiirt, blist Jril kol och cllir'
'rr,l rrrirrslrrrl I'r,,,lrrlr "rr .'r J,irrr.

Klitiken av af Striinrs faclver-ksnroclell.
sorlr rrppf:rtlades sorD en "cloenralisk s(he-

l) /*
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matiseriDg"ri, far)Ds rned i diskussioncD nair

Brukssocietctcn på 183i)-talet licl cic iirliga
iirllrnäktigemötena diskutcr ade beho!el a!
cn lnnrll trp av rttbildning oclt r åclgivning
1ör- bru ksskogaln:rs clel än dcn I(urrgl. Skogs-

iusrilulet krrndc cllrjuda. flet bör'idetta
samnrarrhangl närlnas att dct i brlrksligirr-
kretscn rcclan fnnns tiss egcu ct_fat crtlrct ar

tlsLa planläggningssYsterr u1ö\Jer del malr
cvcutucllt se11r,icl besirli i I\'sklrrtcl. Srl hacie
exempcllis Lesjölbrs br-uk och Ucldcholtlis
bolrn tr sla j iplm åstar( anstaillda sorn bl.a.
sr,sslacle mccl lLtt kartliigga och planlägea
skogalnirs skötsel så tidigt som pii l83tll
talet.rri L)cssa Jrlaner log i 1ör-sta hand siktc
på att fiamstlilla kartor a)\'er skogsinnehalet,
att giila en uppskattning ör'er den samlade
lirkcsmlingclen och att gör:r cn rclativt cnkcl
plan iilcr-i vilken orclning skog..at-na skullc
;rrerk.r. pi ,l.t nr-.r rkorr,rr.'i.kd.all, L

Br uksågale, s(im bitrritt beslutet i Bruks-
socictctcn oDr anställnings\'illkol en firr Ob
bar-ius 1839, alsiigl Lloligen alt det därigc
rrorn skrLlle åstaclkommas cn utbilthrilg ar
persorrcr k:rpabla alt utlör-a skogsplanlågg-
ning al ungcfär slmna slag som de tlska
jaigmiistalna exempch'is utfört i Llddeholrr
och [-esjirfor-s.

Obbarius och obbariterrras
skossinclelnin gsmodell
Carl l.trcll'ig Obbar-ius hadc, uår han kolr
till Slelige, en lång.. er-i:rlcnhct bakorn sig ar
tvskt skogsblLLk och nska s liogsi nclcinir r gs-

nretocier'. Sonr fl illrigaltt o\an ',ar' hatr något
ar en specialist just pii att girr-a Irtrsllillnilgs-
plancr-(sc krpir.rl 5): I{ell haclc ticligarc
tjiinstg-jort i birclc I'r'cusscrr och Slchsen och
rar rlil 1<lIt|ogen Drc tl Hat'tigs oc11 Clolta\
tanLar orrr skoglig planelin g -'\r' ()blralirrs
scnale sLIilleI rtt clirttra firljcle lraD oclså
nopa clen tlslia skogliga (lel)iltlelr, som lid
rrriLlen nv Iil00 talct val garsla lirlig nrecl

cleltagar-e sorn IIrrndeshagcnr;, I'fcil', He1-
rr ,,clr K,,rrir- . :rll,r i..rrnrrrn qerrerirli,,lrsulrl
Obb:r'irrs. Dc n'zi sistnärrncla vat-. liksont
()bbar-ius. elever 1i11 (lotta. C.L. C)bbariLrs Lvri

äldre siincr, Cicolg och Het-uran, son ctter

t{)0

urbilclring och skogliga ausLälLringal i Saclr

sen r-espektivc Lancnbulg Lrnclel faderns
lcclrrirrg koDr il11 s\ssla mecl skogsiridelrrirrg
bi.a. i Llcr-gslager, för'cle nat ut-ligtvis ocks:i
me cl sig r':ir-dcfullu crfalenheler-

C)bbirriLrs hade sjålvstäncligt lctt skogsin-
dclningcrr oclr fi-lrrrstillningen av en hus
hållningsplan ltrr- skocslörlurltringen i,\tt-
haltBelnbLrrg. En ledosiirclsc tirr lrtrshåll-
ningsplancri firurs zitcrgiven i en historik ö\'cr
skog-s1ör-r,a1tningen.2r' Dcssutorri hzu C)bba-
rirrs sjrilr rcdogjort för- ltushii)lningsplanen i
cu 1\'sk skrjfr som blel prrbliccr-ad zir- 1839.'r

L)cu hushållrrirrgsplal C)bbarius f:itt i
uppdlag att utarbeta skullc upphllir flera
kr-ar'. För-st och fi^rilrst örskade skoBsfiir\,alt
ningcn i Hiirzgcrodc a)ka utlagen iör att
lllols\,ara ökade beho! ar, tr-äkol i lir'ltorrra.
S:i r i11e rnal btirja ör'elföra skogsbr-ukssiitict
frårr 1ågskogsslöLseI lill ivarje lall nicllan
skogsbmk. Slutligen lille ruar inlrociucer-a
lena gr irrbesliincl fiir att cliir-igcnom öka till
vr,ixten (sc' kapite l ?). På gnrnd av att an'crk
ningama ganska snart korn att ökas ulö\'er
planen, r'åkade hushållningsplarrcn, enligL
skogsfirr valtuingerts ltistorik. i oordning nlit-
man lör-sökte anpassa dcrr till cle rt1,a lill-
koren. För-fnttaren till skrilien liån .'ir-1900
mcnar att Obbar-ius htrshiillnilgsplan efter
någr-a år r-åkade ut 1ör lirllst:incligt sanrnan-
broLl -'clelvollsLändige Zrrsamrrenhruch"
och till sltrt, sedar han liirnnat fiirvaltning
e|l. ||r,r\lr'Lrt. \ldrl:r plr rrr rr ,,, lr qör.r e'r rrt
plan.

Obbaliris gcr- i den olan rr:irrrrrcla slrifien
crr nrrrran lcLsinrr i1\' liilrdelseliirl()pp('t, s()nl
dct sku11c lirla iiir-|ingt att ge en frrllstinclig
le clog-i'rr-else 1ör'.:! Intr-essant ,ir dock att tir

clcl ar dct nrrcket speriella liit-lrit anclc srittt
hen anvlinclc vicl inclchrirrgcn. För all lör-
billi3..a artetet rned :rrt bcr-rikna bciiltligr
skogstillg:ingal ocli uppslrlta liilnrt ida utlrll
ar r r rir clc' r n lrn er'fa r'enh e tstnl rrr_ lxrkfiilir rgcrr.
L)ct l'urrrrs rrlirnlig,ert (laln l):1de iivct-rit-kcs
nrängd och iivcr-saluvlir-cleu fiil cle senaste

16 år-en fijrtlelatle på olika l vclkuingstr-ak-
ter. \{ed hjälp ar .ien anslarigc skoqr:rklar en
och qcnom slrr på platsen klassades vat-jc
tl_akt eI'ter ett pr)iingslstern. som beskr-cr'
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mark och ståen(le skog ritl irvlel-kuitrlislill-
frillet. \'larr ficL säleclcs 1(i rirs irrr'erkuingat'
sorl j iinliit clscnil Ler ial bådc i acl g:iJ Jer- tit-
bYtc i rilkeslohrn. fijr clelat pii olika so|ti-
Drent, ocll i Pengrr.

()enom att riktrlirt-jämlirt-a clc an elklrittgs-
lraktcr sonr var tiinktr fill de komntarrcle
lilens lncrkrtirg mcd crt likrrirncle trekt i
jlirnlör'elsematclinlet, och mecl bcdörnniug
rv hrrl best:\ndet kunclr-' trinkas rtnccklas
Lurcler clcn konllr)llnde riclcrt fiatn till anc't-k
ningstillfiillet. Lttnclc niatt skapa sig- crr bild
irv det liamtidil utfnllet ilirkcs\1)h'rn och i

pengar. Lllcier- iakttagarrcle rv skogsski;tsel
rrriissi.e,..a h:insvrr ktrncle man sil kotrtbitrer-a
samnrarr Jiirrplig:r nrr cr krtirr gst r-akter till irls-

visa a\acrkningar, sa att dessa ntots\:aracle
iirrkenrålcn. d-r:s. r'ad alnzimarna behör'de
ar, r'ilke 1öt olika :irrdarnäl och sonr br rinsle
och vacL fiinaltningerr (her-tigen i Arrhalt-
Rernbrrru) behör'cle i int:iktcr:

Skriler till att nran virlcle det {tircrtkiircle
lrl.1lrrl.rrnll q.\.illet. h' lt rrta,r rl,rln;hq|r lrl,
i skogen, r'rr flcr-u:

1. Softilrentcn \,ar svii.a att mzita. siirskilt i

clcn tlita under_r,ärten a\ lrassel. sonr J'ann

alsättning sorn vecl, kolgmakarvirke och
risbuntar (br';insle bl.a. i salincrtra).

2. Erfarerbet saknades av vad galhjng i lidi
gale l:igskog kvarLilativt kundc gc i Lrt

blte.

3. I den skog sorlr skulle orrför-as till hiig-
skog, bl.a. cftcr gritnplarter-ing, saknadcs
erfirr enhetstal om franltida Lrtveckline.

Fiirutom atl uppskattningcn irv del fiamtida
utJallet blo, osåkelt, förq'cktes utlallct genonr
:igalens efier-hand ställcla klav p?i större uttall
\r ,,!irn '. nrru'rr rrri..lt,l,r,l. lilrrrrqtinq"t

exeDpeh'is virl ciåliga ollonår, samt gerlon)
ändrlde omloppsrider Olrbarius rnenar ock-
sii att oerfarenheten \.id del anvinda s:ittct att
utarbeta en hushållningsplan ledde till miss

rag, som drt funnjLs mö.jlighet att kolrjgera
rurder awerkninqarnas gån€1.

Att dölna av skogsför'valtningens bedörr
ning i dcss historik 80 år efier-det att hus-
hållningsplancn utfördes, blev Obbarirrs in-

dclniugssvsten ctt rlisslvckandc se11 ur
skrigsiiirvaltningen i Har zgeroclcs svtl'ittkel.
lllell alel var ctt lrtissh'ck?rnrlc soln B,.-a! OlJ

balius rärcleiirlla clfarenhetcr. IIiur kom
n:imliger all an\':inda den okrrllira r.4rpskatt-

rrirr3..smoclcllcrr lned stor frarngiirr.s,.. i Be rgs

lags skogirlna i clc 1'ail skogsäg-arclr kLrn(le
riija sig rnctl crr rlere sumtnafisk Plan. Flcxi-
biliteten i Obbarius rnelod gal siilecles miij
lighct att aupilssa hrrshålhr in gsplancrr tili cle

lktLrella bchovcrr.
Obbalius hirde tnclligcrl en ovanlig frrr'-

lliga all snabbt srittir sig in i nya fijrhållan
den och gav sig nästiln olnedelb:rrt cftcr an-
kornslen lill Svcrige i kast mcd uppskatt
ningsuppclrag al olika sltg. Sont cxcrnpel
kan n:imnas iudelniugctt av Karmansbo
blLrks skogar- 18.10!' och Fer-nar,crketts skogar
I 8.11. Str irx där-el tcr- tqrpskatt aclc C)bbirri Lrs

år,cn skogarnl åt Vikmarrslrytte br-uk.:l
NIed tankc pii att en al C)bbat jtrs hinrd

rrppgifteIju skLrlle r,ara att bislå bruksäganra
med skogiigr nicl och zrtt gör'it skogliga hus-
hålln il gsplane r. är tlel inte liir-r'irtrancle att
ar,snittct orrr skogsinclelning, cller "r'eglering'

som C)bbarius kalhcle det, skrtllc uppla etr

betvclande del ar,lrarts lriruDoÅ. l'å 375 sidor
behandlas kartliggning av skogcn, sko51s-

rppskallnlng, planläggnin g av skogsbruket,
skogsr år'clsplaner och driltsuPPfijl j ninscn.
Fr-amställninp4cn i l)oken är lrr,vckct niira det
hrn.lfnsta urlirrerrdet ar,olika momerrt i hela
planliiggninilsarbetct. N{an för-står- att (lb
blirius avsikt varil att skriva crt handledning
att slitta i händefna på dcn sorn skLrlle utlöra
sjålva arbetet mcd kartläggning, uppskatt-
rrirrg av virkesrlångdcr och htrshållnings
planen.

I clet följande gcs en leclogörelse för Ob-
barius indelningsmetod sådan den fiarnsår
ay hans Liiroboh Del III och av clokr.trnenl
frziu indehringar rrtiiirda av honorr sjålv och
lr iru s eier,er

H ushållr rin gsplanens sfte
En förutsättning för planerinecn är att hus-
hirllningssåttet, varmed Obbarirts lrrenar
blådning eller trakthvggcsmetod, fÖrst be-

I0t



stäms. L)i:ilefler krävs en nogqranu inveDle-
ring ar, tillgzirrgarna och hu. m,vckct skogerl
kan arkasra undcr ör'elskiiclliB 1id. Han an
vänder sig gårna av ekonorniska Lerrne. som
kapital och ränta, och liamhållcr att p)irne-
r irrqen'nart, t; h:irr.r rr rilligar en..ir r:rri,,rr

or lr r,tl ,-lenrte tott:intat .iL.l i rtthrte ar .in
skog.':r Obbarius har-6,dligen klart för sig att
cien egna skogcn är en viktig komponent
när det gåller att skaffa fram tråkol till rinl-
liga priscr-, r'ilket kan komma att på\'crka
uttagens variation uncier olika tider. H?rn

fi amhå11er att ändanrrilet med planen är "att
utrör)a deo högsta möjliga aflastnirlgen hos
en skog, och bestärnrnir det sätt att sköta sko-

geu, på hviket detta ändamål biist kan upp-
f,vllas". Det bör obscrvcr-as att med "höEista

möjliga avkastniDg" nvses största nyttan för-

skogsägaren, r'ilket långt ifrån alltid år det-
samma som dcn högsta nöjliga volyrntillväx-
tcn. Reclan hår skiljer sig Obbarius från af
51röm, som.ju strävar efter att bygga upp
skogar med srort virkcsförråd och stor abso-
lut tillvaixt.

t llrharru. p, kar o, lsi irrledning'ris i sirr

liirobok pii sr'årigheterna att göra cn prog-
nos för- en skogs utveckling liir en så 1år'rg pe-
riod sorrr en hel omloppstid, i svnnerhet nlir
man ockszi skall ornfijra skogen fiån bläcl
ningsskogsbrlk rrcd dcss osåkla viilden be-
träffandc virkesför-r-åd, åldersfördelning ocl.r

tillväxt till en skog med likåldriga bestiind.
Den lår'rga tid som omställrtirtgel kornrner
dt r ra öla. ucL.n ,,siker lr, r, n i l,la rrrr rrrgerr.

lilkct trlar för att rnan bcir gå fr-amåt rrred
srnii steg.

Obblrirrs delar in inclciningsarlrctct i sju
1ll onte nt:

1. llcståmma skogens omfattning och even-
nrella indclning i block.

2. !astställa brukningssättct.

3. Görr en pleliminär hushilhringsplan.

4. Göra en kullurplau.

5. Bear-beta den preliminära planen till cn
slutgiltig plan.

6. Frarrstålla skogskarta rned beskrivnirrgJ
ocb skötsel:rnvisrrirrgirr för fiirlaltat-ctt.
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7. Inrätta ett systern fiir uppföljning av gjor-
da virkesuttall

Sko gstaxerin gens utförande
Obbarius börjar nrecl att rcdogörit Iör de
olika rcdskap sol) ?lr\'ånds för skogstaxe-
|ing... Han närlner tcodolit, astrolabium (ett
slags sextanl), kompass. korsta\,la, rIIåtked-
jor-, klavar- och mzittband ({ör' onrkr-etsmät
ning). Rutpolett anr,ändcs för arcalberäk-
n'rrg,n mindr', ldrtfiurrrcr. L.rntrnät,rrtras
kartnaterial, där såclant finns, biir användrs
sorn under-lag firr kartfigurerra. Triangel-
miitnirg kan behöva tilleripas (jämför-kra-
ven på kunskapcr i tr-igonornetri r,icl Skogsin-
stitutet). Rekorrmendcrad skala för skogs-
k:1r^ror' 1:4 000. för ör'ersikter 1:8 000.?r'

Drireftcr reclogör han för metodcr som
kan anvrindas för uppskattningen av virkcs
rnängden i oiika bestånd - Obbarius plåde-
rar för okuläruppskattninpi av erfarna skogs
nånl - och därvid rekomrnenderar han ett
slags linjetaxer-ing, men kan också tärrka sig
rcPresentativt utlagda pro\rytor.

Vilka objekt inom skogcn som böt tas

meci på kartan, hrrr de bör anples och hur
skogen skall beskrivas, t.cx. karaktär, tr'äd-
antal tridslagsvis, iilcler i pJenomsnitt. r.irkes
fiirråd och bcdöurning av skogens "växtlig-
het", räknas up1r. l,ikaså nämncr han rneto-
der liir hur arealberåkningcn anges, också
hur markerr bör klassificeras. Bestånden ar'
fattas på kartan mcd stöd i elt nrtnät ar,basc-r

och par-al1eller- i skogcn tled en nelod soDr
., rr.rr, .l,'q. ' lil riil Lrrrner ie.rr.

()bbarius mctocler för att Lrppskatta trä-
clers *rlvm skiljer-sig intc i princip från vacl

sonr rf StrörD lär ur'. T{an nämner dock att
sektionsmätning, antillgen man indelar- trli-
clcn i sLyrnpade konel eller-cylirtclral inte
ger-en exakt volvm, för^vilket erfbr-dt-as ctt
cinrriikningsfnklor' (lormtal), som tar hiiusl-n
till bådc rotansvällnins och toppavsrrralDin g.

t lhlrarin. [örurdrrr .rtt larje [ärr,ittnings
rnan ned hjälp av lällda provtnid skallar sig

ctt eget ögonmå1r, eventucllt förstairkl a! en
egen volvmtzrbcll för-olika 1rädslag och träd-
1är'rgder Han :ir mcdveten om alt bellntlii{a
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Ålder-sbestårnninsen i de blåclade bcstårt-
clen vålladc naturligtvis problern. O{ta mås

tc rn?rn nöja sig med en ganskl urov angivcl
\c,4rLrrO.l eller 80 120år '. \ il,riq:rrr är arr

bcdöna till vilkcn awerkningsPeriod avdel
ningcrr bör föras, d.r'.s. skaffa sig underlag
för avclelningens inordnande i hushållnings
plzrue n.

Som underlag för tillvåxtberåkning för en-

skilda tråd behil's docl en mer cxakt ålders-
bestämning liksom uppskattning av Iängd-
octr grovlekstillväxt. Clenom stananalys sek-

rionsr,is kiin trådets utsceude tio år ticligare
bcst,imnas och sålecles tillväxten under dc
senaste tio åren uppskattas, till ledning för
förråttningsrnannens okulär'a skattning. Ol>
barius varnar föl att genom inhtrgg ireden
bestärnma grovlekstillväxren, cftersom års

ringarna kan vara olika breda på träders olika
si,lor. It,rrje l:rll bör inre nrirrdre in ttr, år.-
r-ingar riknas 1ör att fii ctt säkrare medeltal.

Fältarbetct enliFit Obbarius motlell resul-
teracie alltså i crr kar ta ör'er skogen och en
beskrivning, som taladc orrr hur skoglen såg

tLt, oc)r utgjordc således en slags preliminär
inclelningsplan.

Fö. att faststålla trädantal och virkes-
rrr,inq,l ti'r held \kuuen eller .Lilt, t .-rtrrr.ar'

Obbarius fyra olika modcllcr, ordnade efter
olika grad a\, exakthet:

il,/toral stiimråkning på hcla Yta|,

b,/ stamråkning inom unalcla oclt tepresen-
tativir proT'tor,

c/ jåmfiire lse rned skog mcd k:irtcla r'ården,
eller-

d,/ v:irdcling efier ogonrnått.

Nlerodenra a/ och b/ kan givetlis er-hålla

olika grzrd av noggrarrnhet, beroendc pzi htrt'
nran uppskattar de enskilda räknacle trliclen:
gcirolll måtning av vatje tr'äd, genont okLrlär
Lrppskattning av varje triid eller genom skatt
rring av träclcn i oliLa klasser, i vilka seclan

provtriicl tas. Nlctoderna r,ar mcr elier rnin-
cL-e gångbara i Sverige ända in pii l9i)0-talct.

\är 'lcr l.illrr ,,(rrlar upnsl.rtrrrinq rr , tl

skilda träcl eiler klassvis lämnar Obbarius en
rekon-rmendation som kzinns välbekant för
dem sorn s1-sslat mecl sliitttpling av rotposter
franförzrllt i Norrland: Gamla vana skogs-
arbetare är ofiir cle biista okuläruppskattar-
na, i varje fal1 om skattninserr också skall
omfatta utbytet i olika virkesso.timent.

Obbarius har tydligen etr viss förkärlck
1ör okuliir r.rppskattning "efier ögonmått",
särskilt om man dä och då har möjlighet irtt
stämma av ögonrniittet mot bestånd med
kända värdcn. Han nenar alltså att förrätt-
ninssmannen med utgångspunkt i data fiån
kånda bestånd skall iiva upp sin bedöm-
ningsförmåga, så zrtt han cLirckt kirn skatta
virkesförråd, me delhiijd och mecleldiameter
.arnt ålder iolrllr ar,lelnittr.l.rt ar laxerinq'
objektet.

De tabciler över skogars "normala" vilkes-
förråd som under llJ0(ltalcts första hälft
börjadc publiceras i Tyskland av Hartig,
Cotta, Kör)ig, Pfeil m.fl. orDlrämns iläro
fuÄcn men rekomrnender-as inte till ant'änd-
ning, eftersom de avser likåldriga bestånd
under helt andra klimatförhållanclen ån de
svenska. En tabcll som ställts upp av Ilartig
och angel virkesförr:rdet per lr'[orgen (= ett
svenskt tunnlzrnd) i kubikfamnar-för olika
godhetsgrad hos marke n, d.v.s. b.)nitet, \is s

som excmpel på hur-en tabell t.tled erfaren
hetstal kan stä1las upp.2T Israel af Ström har
i sin lärobok ocksii rnecl en tabell mecl lik-
nande innehåll, sorr r,eLkar inspirerad lv
Hartig.'?s Af Str'öm nämncr tlock inte bc
greppct bonitet, varför (lbbaril.ls rråste,rrr
scs vala introcluktören av detta bcgrepp i
svenskt skogsbruk. \'anligt var att han angav
boniteten i tio klasset. dår klass 1 omfattadc
dcrr brista skogsmarken.

Fiir att hålla erfarcnheten)a av uppskatt-
ning ar, ståendc skog vicl lir', ger Obbarius
clen glnskir sjålvklara rekommendatiorien
irtt lLita måta de utfallande virkcsmritrgderna
vid irvver-kningarna när träden ligger på
rrarken. Pir så sätr, mcrrar )ran, kan mart
ganska 1ätt skaffir sig en lokzrl elfirlenhets
tabell rill glåcljc inte bala lirr-det dagliga
arbetct utan också firr de konmatrclc revi-
clerinearna av hushållnirrgsplanen.
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Bestämning zrv omloppstiden
Obbarirts konstaterar inleclningsvis bctrzif
fzurcle eLL beslånds Iill\'äxt rrnder- ornlopps-
tid, l.,tt , rr 1r,'g.L,';'rrrrrr.r' ,lt rr .tÄrst.r

r,edmångclc.'rr di clcss ornloppsticl iir si bc
!tiind at1 1räden komrr:1 att f;illas uti dcn
ålclcr. clii clcr-as allrnrirrrra tillviixt blifver lika
stor som den träclct:igcl i sista årct".:!' Han
rncnal rne(l årlig lillttixl clen aktuella lill!äx-
ten och mccl allni)n tilliitt neLlcltilh rixtcn
uncler beståncle$ hela \,iixttid. Dår-mecl an-
ges r-iktpunkten 1ör lilkerr liixtticl sonr borcle
eftcrstrlivas o( h iilen på r'ilket sätl rnan kLur-

cle ska{fn sig kunskap om clcn optimalii orn
loppsticlcn. Båcie för af Strörn och för hans
efterträdarc vicl liungl. Skogsirrstitutct, Se

gerd:rh). r'ar cletta linnu okänl. De tala. istäl-
lct orn iitt högstir rill\'åxt uppniis när beslån-
clet cnligt af Striirn "blivet rrroget" eller cn-
ligt Segertlahl uppniitt sin "manbarhctszil
cler''. Obbarius exemplifierar sitt påstående
genom att hainvisl till Ciott:rs tillvrixttabcllcr;
b,vggda på plaktiska rrndersiikningar-.]"

N{en Obbirrius nirjer sig inte mecl konsta-
terandet ovan, sorn lir cn nv kunskap i Svc:

rige, utan 1ör in en rad anclra omstiindig-
hctcr som kan plivcrka \,alct av ornlc4rpsticl.
IIan tar t.ex. upp clet ganska själr,klara lallct
drir bcståndct pir grurrcl av gleshet ellel antllr
oDrständighetcl intc kan gc fullgod procluk
tion. r'ilket biir för'anleda att det aw'ecklas i

förticl.
Han påpckar också att blaidninlisskogens

sammansättning al olika åldr-ar, t.cx. litcrr
luclel iildre, mogen skog, stor andel mcclcl
zildcrs skog ocir liter andel vngre skog. kan
eöra clet förmiinligt för skogsägrrcrr att ar.
vcckla besLintlet något "i liilticl" lör att cliir-
ig..enorn liirdch nackclelen av 1ägle alkast-
ning även på nästa träclgcncr-iition. Oln sko
gt:n iutc är liuggniDgsrnogen, nel]ar Obba-
r ius 11t del ändå liir en pr-ilat skogsägarc br)r
Yara tilliitet att .fijrrngri ngshugga (kalhugga)
err vjss clel för att möjliggcira cn liimpligarc
:ildcrsfördelning i li amliden och fi;r att gc
äiraren ett r-imligt trtbtte från sin skog. Han
trrctrar't,, 1,r.' rtt ,lct i \ ir{.r l.'ll katt r.'r,r 'rrn-
ligt att lbrl2inga ornloppsliden beroencle pii
irndelen vngrc skog, sonr behcilel lårrg ticl på
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sig att bli huggrrirrgsrnogerr. Skog sorn läm-
par sig liir-prricLuktion av qrovt tinlrnel bör
också enligt Obbarirrs h:r en för-långcl orn
lopl-rsticl. Han arlscr det :rllLsii ändarrålsen-
ligt .rttPl.rrr, t:r lrrr.l':rllrri r':, r ',r.rrr 

'rt.rr-rr
r'ere'l. errrir" q,,, I j,ir r r\\d. rin-.-\, n

om skogcrr:inrru intc kornrnit ibalans rrir
clet giiller ålcler-sfirrdelningcn. I statcns skcr

gar fiireligger irrga siiclanl irehor'. r':rrfiir kor-
talc onrloppstid:in son motivcr:is al llögstil
millliga tillviixt inle biir f:i lt'rlektirnma rliir.

Slutligen piipekar Obbarius att dcn för
heh skogen frststiillch ourloppsticlen aldlie
1är'bli cncla rättcsnöret firl bcslut när clct err-

skilcla bcstrinclcts skall anecllas. Den irktLrel-

l:r tillr':ixten. skadeli ekvenscn, rnarknaclert
lrli| närnns också ftl.r':inlningen a| det ståen
clc kapitalct är cxernpel pzi ancLa läkLor-er'
.,m hi,r r,iq:r. itr tr:it tn..n.l,'ll r,rEörrr,'r.r , t'
bestiincl skall anelkas eller intc. Han l'örcträ-
clel sålecles en mlcket mer flexibel st:rncl-
punkt rin cle som benhrirt hzillcr-first vicl fack
r-erksmetodens principel mccl i firnlig ut
stakrcic hvggcsgr:irrscr för heh tioir speliocler.

Inclelnins i periocler
lliledrringsvis pirpckar Obbarius clet omirj-
liga i tanken att i hLrshållningsplaner anqc
?irtalet nair varje bcstiincl i skogen sL:11 slrrt-
awcrkas. \1an har hclt cnkelt irrte urrclellag
för'atr giira ell säclan plan, mecl tankc pii allt
som kan häncla under hela omloppsticlen,
hlirdar harr.

f)lirernot birr urarr i grova ch:rg försöka
hilcla sig en rrppfattning om i vilkcn ordrring
skogens olik:r clelar' hör' avr,erLas och för-vng-
ras. Obbzlrirrs talar'onl att llLlcera avdelning-
arna i olika 'fack" som har-olika angcliigcri
hetsg.rd iir åga orn N\'erkn ingst iclpunkt.
Han kallar "1':rcken" lirr pcrioder; och irnsltr-
te. sip således till af Str-iirrs tanke g..ingur-.rl

NIcn meclan clennc liircslzir att periocler-na
skall orrfntl:r fern i tio år'shvggen. r'ill C)tr

balirrs cliilernot att periorlerna skall orllattl
en bctvclligt [ingrc ticlsllrncl, 20 i 30 år'.

Antalet perioder recluceras pir szi siitt till tre
ril lrrrr liir lrrl,r urrrlnl,l,.ti,lerr. \,,r'iq, r,,rr
phrren l'lir crr rncr övcr-siktlig karaltär'.
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C)bbalirrs anscr irrte irtt i planen skall filst-

-qtzillas a\\'erkningstidpLrnkt fö. de enskilda
i.shlFgena, utiru ör'erlåmn:rr dcssa beslut ti11

clel för skogcrr ansvil.iee 1ötlaltar-cr. IIela
iriclehingsplancn får dririgenom m€r kllrirk-
.,,,rl .,\ r'l .l.rg. heslrrr.rrtr,lrrl.rt *,m liiinrt
iill ledning vicl förraltningen av skogen -
intc av en il ()r't:rhctcrr fastslållcl ordning.l:
Obbarius svrrsritt, rned stor- Ii ihct för clen an-

svlrige 1örvzrltarcrr utt firtla beslul i liiiga orn
bcståncisbehirncllingen, skiljer sig framföt--
allt fi ån Segerclahls. Dcrne neuade n:imli
gen att hushiillningsplanen skullc grilla utrn
r\\ikel.er. gillad,,, lr.li,d.,.t .,\ ,'nr irrr.
Iiungl \'lajt, si i \'rrje fall hans lokalc företr-ii-
ciirre. landshirr,clingcn.r'

C)bbariLrs menar att pcrioderna. facken,

'ör l Lli,t.r lrur rr.t.n.trra i I'lan, r inr-, rr .'r
slogens hushiillrtinli. I Ian menar också att
orn sarrtliqa åtgärclel fiil skoEiens skötscl
konccntleras tiil clen fiir tillfaillet aktlrella pe-
rioden, uncleriättirs sirmordnineen av sköt
seln. Återkommandc revisioner irv hushå11

ningspiarrcn bör ske når varje periocl är slul-
behandled. or:lr serlan man således sk:rffat
sig er{arenheter zl'skogens utveckling un-

' ler en lrcl p' riL,'l\orr .r'liBr t)hl'ariu..r n

sitt år' 20-30 ar.

Det bör obserreras alt han i skogsska)tsel-

itgiirclenra ocksii innefutt:rr "h jälpgallring".
rarmcd lDenas inre bzrra zltt ta vara på sjuka
och dirda traicl ul21n ocksä att:rktivt genorn-
gallla bestånclcrr för att {iämja tillr':ixt och
kvzrlit e t sut r,eckl ine. Cailringer kan också,
rrerarhan- anvindas som ett medel för atr
ornftrrzr bcstårrclen till likåldlighet. Oni be
stånden år myckct orcgelbrrndna, rekom
rrcnalcrar Obbarirrs därfiir flcra gallringar
.r rl ler p, I i, ', L rr rli rrrö jl,q lrer. r na ä l{ i:irrrr.r
bestånden tas tillvara. Galh ings!t\'.kan mås-

re natllrligt hi'ilvitllag anpassas. Nlen hirn
\irnlar sarrtidigt 1'ör att onr girlllinga.na skcr
för'ofta, blir galh irlgluttagen små och gall
rirrgskoslnaden hiig.:ir

i\ Ill'llrL ren lÄrel.rllr r .ttrn[itlttirre.rart
rnoder-n I

Af Stliims och Obbalirrs s1n på hur cle

olika ar,dclningalrra (best:indcn) skall sam-
nranfirlas till pcrioder sliljer sig åt. Af Striirrr

clrar r-zita iirrjer på ka.tan, hclst sri iltl perio-
clernas ILgurcr bildur lektanglar, nreclal Ob-
barius följer-inte bara natulligr pJrånser (oli
ka markslag o.s.r.) trtan aivcn beståndsgrän
ser'. Hzrns "perioder" får-dirl'cir orcgelbunclen
fbr-rn och liklbrmigheten ironr periodcns al'
clclrringar blil stilrre. Obb:rritrs kan också låta

en period omfiitta flera olika områclen, vari-

E( llurIl lrnrr rtterliqrrc p,,.i111rrr.'r ,rrl Pelii,'
dernr it .li,t., lutrtta'len,.,,tn. atlrrirr.t, 'rrr i

crr liarriticl, skall hanteras pzi ett likarnt såtl.
Ol'lrar.rr. 'er do, k, rr t ,rd. i .rtt lerin'

clens årszlr crkrrirrgilr kan läggas nitgoriuualir
s?urlade, inte rninst från den prirktiska svn-

prrnkten :rtt dct därigenom blir lättarc att
irnpas!r r.ltlagen till rigarcrrs behori

När pcriodcrnir formas och linrnr rnerit
rrär' mrn l,c:,tjnrmrr rar .rrterlnitrqlrt n,r

sLirll börja och ir,ilkcn riktrting cle bör föras,
vill C)bbarirrs ta stor h:insyn till ruiclancle vin-
clar, tr-ädslag oclt rnarklör-hållandcn ä\'eu
Lopografin - 1ör att minska li!ken för storm-
fiillning och torkskador.

I sambzrncl mcd att Obba.ius diskuterar
hlgigenas form och placcring tar-han också
upp rriigot sortt tvdligen var ett problerll Ii:i.
.1,'g..1örseln. enlitt lr:rn. rrr-rrinq. trim-
ligcrr deu allmrinna sedvaner:itten till hus-
behor,svecl. '\lla dc anstr,illda vid bnrken till
l?its tvdligen aft \iar och en haimta sitt vedfalir-

r ad i rl, ,g, rr l,i .1ll.r.te r"r r ,,, h 'rtr rr arrr i.
ning- liån niigon firl skogen ansvzrrig. Dct
leclde t,dligJen fill att man gjorcle sitt "ved-

hugster" clär' det var. lättzrst att avveLka och
transportera veden hem till dcrr egna lecl-
boden. ()bbarius påpekirr att liirfaringssrit-
rrr I rr"lr rrrerllör.r rtt.1,'q..1;1,ll. '';n'"ll-
tioncr försviiras. Ilirn li11 hän'idlag ha en
striktale ordning: Hcrnrecl bör'i ftir-sta h:rncl

hiinrtiis Ii iirr cleL som blilit kr,rr efter br-ukets
normala a\\'crkrringar i fbrrrr at hvggesa\fall
och icke brllkbarf r,irkc cllcr irrom a! skog-
r,akf:r'en envisef ornr':ide!

Speciellt leaqeraclc Obbalius tnot att
kolarna sjrilva lick bestärnma orrrlricle och
onfattning- för-ltt hiirnla koh'edcn till silla
milor'. vilket han "arrser ofij.enbar(t) mcd
crr zinclarnrilsenlig skogsshiitsel". Varninpiirr-
na för oor-dnacl r'cdfångst och kolvctlltugg-

:. :.l ll:1
'.r ()b-
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ning i b.uksskogal na to.de bottna i de nega-
tiva erfarenheter han gjort i [Inr zgerocle,
diir hushållningsplancn mer cllcr mindre
tr-asats sönder ar,arverknineaq som inte lölj t
planen-

År Ohbarirrs fackverksmelod
inriktad på volym eller areal?
Det kan förefalla sorn orn Obbarius. liksorrr
al 5r'öm. \Llr, inriLrrrd pa:rrt i pl"n.n;nri.a
den areal sorn årligen skall slutawerkas, och
att planen efter ornloppsticlens slut skulle
resultera i en skog rned ett antal lika stor:r
och likålclriga irestånd. NIen Obbarius metocl
är rner nyanserird är'r så. Han utgår^ närnligerr
från att derr viixzrnde skogcrr reprcscntcrar
ett kapital, som skall Se största mö.jliga för-
r-åntning, och att det är tillvåxlen sorn gele-
rerar räntan. Uttlrget ar räntiru, cl.v.s. zlverk-
rringen, mziste ske så, att kapitalet (=skoeen)
inle minskat i vår de utan helst ökar. Det år
liga uttagrts .torlrl ur h ..rrrrman.åttninq
pår'erkar alltså kapitalets storlek och r.årde,
oclr där-med också den franrtida tilh,äxten/
rintan. Enligt Obbarius iir det därfrir r''äsent-

ligr att l,e"rirnrrra rrllagel. , u4r,På rälr \ätr.
\trlvmen går seclan att ö\'ersätta till en mot-
svarancle areal för'de enskilda åren.I)et g?'i.l-

lcr allts:i att behåila tillräckligt kopital (.=

rirke'ri,lrrn) itarie [nth ( perio,l\.a atr,,)"-
l.?, (= tilh'äxten) blir optirnal.

Konsekvensen av detta saitt alt lainkir blir
:irl mrn inr| 1.-rr gå li'r lor r lr.lln i.irr.rri\,rn
att omvanclla skogen till trakthvggesbruk,
utan att nlan dliver föråndringarnir så, alt
man hcla ticlcn behiiller ett tillriickligt sttirt
vilkeslörråd som senom sin tillväxt förrän
tar (virkes ) kapitalet från tlen ena perioclen
till nåsta. Obbarius var-nar följaktligerr båclc
för att "spara" ganmalskog metl dålig till-
'r'äxt, och lör att i fiirtid arvcrka älclrc skog,
som zinnu vlixcr.

NIan kan siiga att Obbarius irttlclrtirtgs
rrrrt,',1 ri'.rrliqen ir rrealrnä..iqt ntqeni.e
r:rd, mcn att den lägger^htLlucllikten vicl att
skapa en skog mccl hi)g tilh'äxt ocb diirned
tillraickligt s1or.il för'rådsr,ol,vmer. Hans mc-
tocl s-v1iar clirrfol inle lill en renocllad areal-
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far:kverksplan (se ovarr uucler r ubr iken Ut-
vecklingen i Tysklancl), utarr rnera till lik-
vzirdiga uttag av virke under de olika åren,
med beaktancle al en tilltiedss tällan de till-
\,åxt.

Praktiska råcl lör indelrringen i

perioder
Gerrom bcstirndsbcskrivningcn och dcn
klassificering som därigenorn sketl har man
i stora drag klargjort till vilken pcri(icl ctt
visst beståncl bör förirs. NIen om bestånden
har stor åldcrsspridnine, vilket.ju :ir typiskt
li'r en l,ljrIrrinqs.lt g..t.rlls Iör r ätr rrirrc.rnarr-
rren inför cri rad intrikzrta problcm. Obba-
rius ger cn mängd praktiska råd hur man
kan 1ösa problemen.

Han för'orclar t.cx. att man br)r bö1ja rrred
att szunnrauställa vilka bcstånd som bör föras
till första respektive sista perioden. [{ur't d-

Jrrinciperna iir ganska enkla: Avdclningar
mcd huvudsakligen ä1clre skog.., sorn slutat
våxa, föres till första perioden och irr'del-
ningar rned en övervikt av vngrc skog för's
till sista perioclen. Därefter ftrrdelas åter-
stoden av bestrinden på dc rnellanliggande
perioderna. Obbarius påpekar att clet vicl
första försöket Li)l pelioclindelning oftir finns
err tcrrclerrs till att för stor arcal placeras i för-
sta perioclen, beroende på att behovet av 1ör--

ånriring är så stort.
Ett virnligt problern niir- rnal skirll ornför'a

lirgskog till mcdclskog cllcr högskog iir zrtt

avgöra i r,ilkcn ordning arvccklingcn av de
garlla bestånclen och anläg5grin51 av cle nva
birr ske. Obbarius förcsiirr firljande tillviiga-
s:inessiitt lbr-om{ör-ins ar,en bl:idad barr
skog ti11 en trakthyggiesskog rred likålclrisa
beståld:''n

Skogcn delas in i lira avdelningar mcd cn
per iodlängcl om 30 år (on)oppsticl 120 år) .

I rr,lo för rt.r r,.riodrrr
. kalhuggs ardclning I och 4, r'arvid i avdel-

ning,l sparas tr-äd vngre rin 30 40 år
o gallr-as avclelning 2 och il, var-vid i avdcl

nirrg 2 borttalles trricl sorn bedörns inte
kunna klara vttcrligarc 30 iir och i irvdel-

ning 3 bortta
Iiingre än 60

Flr.r tiir sra oer:
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E[r, r förrt,r oeriudrl..lrrr ire.r;r .kooen .rr
. i irrlrlrrirrS l: rrrrgrl,'g Lir);r
e j avdelnins 2: bläclacl skog
r i avdelning 3: blädad skos
o i avdelnine 4: ungskoe 0-30 år.jämte

nåeot ålclre skog.

Urtdcr andr a oeri,,clcn
. kalhuggs avdeln ing 2
. gallras aldeh-ringarn?1 l, 3 och 4.

Undet trecirc Del ioden
. kalhuegs avdelning 3
. galiras avdelning l, 2 och 4.

Under tiär dr Deriodi r r

. kalhugg=s avdelning 4

. gallras avdehrinp- l, ?, 3.

I{ela skogen skall nu }rcstå av likiildrisa
bcståncl fördclade på f,vr-a periodcr

Omföringcn är ayslutad.

Indelningen och kulturplanen36
Sorr [tatrrgar u\Jn ,insrr (Jhlrarirr: arr en
kulturplar.r, som onrfattar- åtgärder j alla zrr,.

delningar rred otillll-eclsstiillande bestock-
ning, bör'irdöras så att erlbrderlica clata iu
samlas i samband mcd den ör'r-isa bestånds-
beshrivningen. KulturplaDen kan otnfatta
befintlie kahnark rren också alltför glesa
områden ellcr omriiclcn mecl fcl trädslag.
Han menar att det air irv vikt att dessa ytor
blir bcaktacle när man gör periodiuciclning-
en så att cle nvbeskogirdc lrståntlcn, som fiir.
hoppningslis blir cn liiljcl av kulturplanen,
pä ctt riktigt säft kan infcrgas i rått pcr-iocl.

Mest angeliiset är dct giveLvis atr ta hand
om de bcfintliga kalnarkerna jnom försra
pcrioden, som därmed g-es möjlillher atl ut
i ecklas paralleilt med nyupptagna kalmar-
kcr NIen är'en såclana rnarker sorn vid irtdel-
ningeu l.r:införs till den sista pcrioclen, bör
förses med nv skos så fbrt som möjligt, så att
de kan vixa samman rncd ör'riga beståncl.
Obbarius upprlär^ksammal också belrovet a\,
dikning i nrossar och slurpskogar ftlr.att ska-

pa nya skogbärande D)lrker Han menar att
kulturplzrnen även bör omfatta delta liksom
igcnplanterinu av obehövliga hiigmarker'.

Obbarius har år'en en rad sl'nptrnkter på
vad kulturplanerr bör innehålia, utöver tid-
punkt, periocl, n:ir åtgär-derna birr verkstäl-
las: \ral av trädslag år narur-1ieftis riktigt men
också sättet för kultivering, d.vs. plantering
, lle^irdd. Hrn påp-lar :r f ln ter iIlq {Jr-
skilt av la;\{rädsplantor som i regel iir-ganska
stor-a, kan innebära en tidsvinst på fen-rio
år, och dårfiil kan vara alt för-cdr a ()nr lnan
snabbt vill återbeskoga ctt orlir.ide.

Med härsyn till clet allmänt förekomman-
de skogsberet måste alla kultur^er cnligt
Ol 'he r irr. h,.igr ra.. r illet biir herkrrs rrår mrn
läpgcr ut hvggct, så att gränserna blir så
korta som mö.jligt. Ett alternativ kan vara att
äsama tiil betesdjuren åläggs en såclnn till-
svn att åverkan pä p)antorna undvikes,
excmpelvis genom vallpojkar. Merr Obbarius
inser att kravet inre år genomförbar^t i Bcrgs-
lagen dår man är van att låta boskapen löpa
fritt i skogen. Ett annat, orealistiskt, förslag
som lrrn lör I ram ir rl. exrrnpelr i. genom
en lantmäteriförråttnins, ra bort skifresvägar
som kan beröra kultLrrerna.

Om "hjelpgallringar"3?
Aven onr hunrdintresset bör lignas awerk
ninssplarrens första period, d.r'.s. de förskr
15-20 åren, rncnar Obbarius att man i pla-
nen också bör beakta behovet irv gallrine i
lrr.tind.orn hirrtörrs rillde serr:tI r. perio-
derrta.

Be$epper hjiirygolldrrgkan i del sarnman-
transet behiiva ftjrklaras. Årgi.rtlen syftar till
både att höja kvaliteten i dct kvalvararrcle
bestzindet och öka tilh'iixtcn för de vår-defirl-
la sortinlcnten silrnt att ta tili vitra ett tillskott
av virke son itntla.s inte skulle komrna till
nltta. AfStrön och Obbarius är cniga om nyt
tan :rv gallringen, åven orn dcn sistnärnnde
grir ett stvcke länrre såtillr,ida att han iivcn råk-
nar rrrerl at I gallringrt ir ler äkar lr, kirsr rrinqer.

Hr.rr ska då gallringsmångden beräknas?
Obbarius kånner ingen annan r'äg ån prak-
tiken. cl.v.s. :rtt tråta utfallet vicl olika call-
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r_ingirr och alt anliiDdir resltltatcn solll Ie-
1.r, rr. rr,l I ' ' 

| | | | | | : I l | , I ' r rl,l '\Lr rrl irrrn r' .r\
q.'llr'rgrtttr:rr. \llrrr I'i,r ,,1,', rr, r'r 'rrt rr"t
Obbnrirrs disliutcrur gallring, air llarrs trl-
g:irlgspLrlrkl H-allring i oliLål.l.iga I)lzidrljlgs-
bestånci. Dct fiirsta gallriullsir)grePPel, sonr

.ju ocksii innebiir- fiil sla sleget att oln\.alr(lla
bcstiinciet nrot ctt likr'ildligl bestrincl, katt
cl:irfi'lr 1ä m,r'cket i iixlarclc karaktrir och lit-
kcsuttaBel kar bli hiigst \'iirlauclc. C)bbar irts

irnscr erl spri.Lring mcllarr 2(X) crch 700 ktL

bikfbtpel turrnlarrd, d.\:s. cirka l0'10 kubik-
meler- pcr- hektar. De cLirpzi fiiljande uall
r-irrgalna fiit-ctt rnera liklrt2it utlag och uPP-

skattas av llononl 1ill 30 50 kubilmeter pct-

hekLar, r'ilkct r,ril fii. anses larn ctt ltågol sla
g:rr-c ultag är1 dc iclag br rrkliga. Han rekotn-
ttrcndcrar ?rt1 man giir tte gallringat-mccl
l0-20 iir-s rrrellrnntm undcr bcstrinclets livs

1id.

"Några observanda" för en uns
skogsrnan
Obbar-ius poiingl erar att "skogislr tuh ållningJ

ens s1'l'tcm:il (iir') att bibr-inea skogen clen

sti;r'sta rnttliga alliastDillg", och att cletta striu
rligr m,r.rr r.tt.r lötr.trtttittq.rtrattr'.r'. ritte'
snör-e. IIan påpckar-r'idale att omloppstidcrr
bara kan bcstiinrmas i g..rola ch ag och k:rn
komrra att linclras r.rncler-c1cn fi-zutttida be-
stiindsrrtr,ecklingcn. Han hat- alltså ctr betvcl-

ligt försiktigare instiilluing till långsiktiga
prog-noscr rräl clet gåller bcstiinclens trn'eck
ling ån l1era ar de samticla slelska skogs

m?inne n.
En santvelsgrann skogsförvaltat_e, sotn

helst själv bör- ha utfört hushirllningsplanen
för den "egna" skogen, bör-enligt C)bbar^itrs.

noga lirlja skogens un'cckling inom dess olika
d-lar ,rclrr:rrr lreredd rttg;r.r Lle iu.te'i11q.
ar som cfter hand kirn visa sig erfbrdcr-liga.
Hzrns vaning till förrättningsntzrrrnett för
alltför stor sjiilvsäkerhct sarnmanhänscr sai-

kert rrecl att l)ao vä1 inser svårigheten att
fiirutsåga skogcDs ulveckling utifrån jakt-

tagelscr i den existcr-artde bläcin ingsskog en.
I rnotsats till af Strörr och ltans efierföljarc
nrcnar Obbar-ins att den lokale för'r'irltat-en
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nrilrlalt iir clen son Ilist tLtifiån giuta lör'Lrt-

sättrringar kan besluta orn ii t;:-ii lcle rn:r i rko-

gen
IIans inst ällnirrg utt hLrshållningsplanerr

ril ett lrjiilprreclel ocir intc en ovillkor-1ig 1rg,

som till ur-jc pris skrll iirljas. fiirntair-ocksri
av hltns srn pa att nvsättli så kallaclc'resclr-
skogar-. l}åclc irf Stlirm och harrs efier-liiljer-c,
sorn tldligen linclii klincle en viss oto lruttr
vida clcr ls planet skullc llill:i i en avlligscrr
flamticl och sorl dessutoln villc galclela sig
nrot olvckor al kat-aktiit ctr slogselcL och
sto|rtrfillning, firror clacle att cn Viss del .r!
skoger, cilka I 0- l ir1lr,. l:irrrnldes or-irrcl sottt
en slags rcscrr'. Ai Str örn iiircslog också att
rrlln skirJle viilja "lirr-siktiga kuber-ingstal" för
att Yttcl-lillar e för'stii|ka rcscrlcrl.1r

()bbar-ins lbrkr5tal' reserlskogsiddtr och
rnenar atl det lir fiirrzrllaretrs sak att cfter'
intlrilfacle oll ckor- g-iir-a såclana firr'änclrirrgar
i hushrillrringsplanen. att skogeu :ilet-1örcs
ti)l nolmal procluktion och skogsägarcn fb.1-
lö1,,rn'1. larr erlr;11.r rlr tir\e'kr,'trtit, t, r'.

liämst träkol. sorn hirn behirvct-för blukets
cllili. Obbarius liirr-iintningskr:rv på skogen
giillet all nrark.

D, crr,Lr lalld,' r'.'r' \el rj6l..1ri1 11r Ätet-
hållancle irv skog rir niil före ta€ie t,/ riga re r
lidcr br-ist på vissa i irkesslag, t.ex. glot't btgg-
radsvirke, vilket szilecies kan tvinga till sär-

skilcl sprr.sa het mccl grova 1räd.

C) m H ushållnin gsplanens
slutliga uppställning
L,fter det ir(t skogens ellcr-blockets alla avdcl-
ningar uppskattats och Prelilrinärt samman-
Iirrts i per-iodcr bcräknas clet satntnanlagda
uttagct (sluta\\e.kning och gallr-ing cfter
tilliigg för tillväx1 uncler hcla ornloppsriclcn)
för varje period s rrt nedeluttagct för alla
periodcr. Erligt Obbarius giit rnan nu cn
u!åmning mellan perioderna sir att cle kom-
mcr att ollfaLla unge{är samrna avkastning i
vir-kesrrrlym. Detta sker-gcnorn alt för-a iivcr
avdelningar mcllan perioclerna. Srftet är
alltså arr fijr-söka orgarrisera uttaucrr tu-sko-
gen så, att skogsägaren sklll kunna r-iikna
rned att clet uncler var-je period firller trt sam
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rlil ll)aingd virker. Hltr lirkct clisponer-as ltrl-
der pcr-ioclens l.i-20 år' blir- i fiilstr! hlrrd en

fi iiga firr- sk()gsförvallaIeD o.h naturligt|is
iilcrr skogsågur-crr.

L)bbalius liileslår'till sist a1t lill den shrt

liga plancn fogir: en ö\'ersikilie, ellm?iu "luld-
lctlnirrg" Jurl skogsskiitschr Lrör utiblrras. Ett
cxcmpcl pli en s:id:rn hantllcclttittg" Lirlrr:rs
leciiu s. I1(l: "BihrLrrg till de å. ll3(i,9 uppnit
taclc I ILrsh:illning..splancr i)li'cr Clar penberirs
bnrks skoglr ".

Uppföljning av planen
ftrer rr.k llölr.rrl l"r'.1,r { )l'5,rirl.:rtti r

!.k. "(lor tro1l cllcr- Inrsltiillli n gsbok" 1ör-c.'s

iir r .rll.r -t,,r'l:r rlr.rE rr \!ur, rr .\r, r'trrr,l-
lällen och arrcb l kllurileler sonr fiir-orsakat
ftir-lust al rir-kc bör' tls rne(l i boken. sortt

oldnas elter-iir och ar'ciclrring. När'en aldel-
nirrg avrelkats, sk:r1l man alltså rlcd l!rilp al
boken kunna.jlirnfila der a\'\erla.le klanti
teLen med hush ållni rr gspla rr eus oc)r på så

sritr skrffu sig unclerlag fiir-att iortli;panclc
fiirbåttra indclrringsurrterillet. Obbarius
skriler': "l svnncrhct vid orcgelbundna sko-
gar är- idctl orna)jliBt irtt uppnå ell tillriickligr
uosgfanl resllltat gcnorn spccicll rlilcieling
Lltrll att rtt llidalL liilst efier någon ticls llir
lopp kan er-niis mcd bcgagrrarrclc af er till-
r licllig. på samrra skog inhcmtad, crlaren
llcr." Litlr\cket "r:ildering' sorn Obbar-ius
anr'änclcr-. stiir- 1ör' r':ilt begr epp skogsi.del-
rirrg".

Obbalirrs sammanf attning av
sitt skogsindclningssvstem
Dc nrctoclcl i oliLa \ariillller'sorn anr'linclcs
iTrsklancl undcr 1800 tllcts l'ilsta hrilfi iirr'
atr plauliigg-l sko--sbnrkct lar cnligt Obba
lir rs svirla ett iilcrftrr-a till r irlt larrtl. ciier sorn

sliogalriir Ilril genorri bliich ino-sblukt't Irliiit
elltfirl olcgclbunrlna. Lir lLrllstlirrcli;r hLLshå11-

rrilgsplan enligt exempclvis Har-tigs rrroclell
skullc, tlots clel stör'r e cletaljr-ikeckrrrcn, bli
mindrc arllirrclbar pi gllrncl rr den mängd
oslikla faktorer som skrrlic invcrlia på restrl-
tatct. Har tigs lll()alell \.ar dessutom mtckct

kosls?1rn att gcnolliföfir. ()bbarills ncual att
hals egien rnodell, sorn bvggel på okrrlär-a

sliattningar av clfarna skogsmzilr och lorrr
iIlte sriillcr lira\ p:i cxakthet 1öt rttlallct utt
tlel de senar-e per-iodcr-na, blir både billiga-
rc att gcllonrför'l och mcl a l:inrplig irtt rrt-
reckla och 1ör'ändr-a alltefielsonr nla data
tillfiirs i'ia htrsh:illsboken. Han ansel irlllså
,rr rr..rri rtc l''rd, .t.illa I r.'r-r' I i,tr, :itr.r'r

1'l.rr'- r .l .rlle ge rrnq, lirliq rl,l).L,ilnrirq i\
skogcns lingsiktiga produktionsli;rmarga cl-
rr .rr iq.' rillr'.rrr. o, h ".r plrrrrl.ilqrrirrqerr i

rler.rlj r,rr,r \kllli ,'lrl.rrir drrr l,'r.t; p, ri,,
clerr. ci.r'.s. de nrirnasle I0-20 iu-cu. Diirefier'
skrrlle n:rn i cri nv hushålhringsplan planl:ig

!,.'ir ir\'\'erkning och skogsr,år-cl fdr cle Lorn-
manclc iil-cn. sorn cl:i genom de llndcr clcn
1öt-sta per-iotlen luntta crftrenhelerrr: skrrl-

le få ett störle värde som prognos för'flirrn-
ti cl cll.

Obbarius betortitL :irtvo slarkt planlzigg
rirgens svfie a1t Irvgea skogsäglrcns/bluks-
rigarcrrsj:irrrrra tillgring ti11 rä\'aran lirkc ()clr

tr-åkol. ,\nr,o framtr-åder skilhraclen i nrålsåtr-

'rirr: i I i 
' 
r I r i I l. r r r, le till Kr rn rl. \kog.rr rstit rrter.

som.ju scnour skogsindeln ingen srliadc till
ill1 på sikt omfö1-a skogarna tiil ct1 optirnall
riilstånd nrctl j:irnn och hög tilh'ä\i och sonr
iilr rtt uå cleLta slfie krrnde tänka sig hiirdl
an cr-kningsr-cstr-ikticll rel under en avsevård
ridr\r1d.

IJeteckllnde ri. r11l a|snittet om skogsirr
dclrring i Obbarius bok filljs ar någr-a kapitel
()m hur lrran ckonolriskt Yli|cleriu skogen
sorn ett k:rpital. som skall för-r-är r t:is.'r1' Jttsl
riir lrarr för'firttrcle Del III al sin bok piiuick
i l\slilaucl rich kanskc fi:inrst iclen clel av
lanclet vlr-iliån ()bbar-ius lionr cliskussiorrcl
rrelllrr lör eLr iicllrrra fiJ. slogsriinlcl:ir-?ur o.lr
t .' r I t . r t r t , .: r t . 

' 
t I t.r,r .rrt rr,irrr'r.r 'r.rp .r

nanrr pli denr s()rn llltelal sig i1i:igarr fr-arrr

giir-clct er C)bbar-itrs fr iLutstil)lning i 1-r7rr.,

lolrrl, atL hln roitii iiilj.le lad soln publicclur
clcs pii onr-iclct. Dct fii efaller sorl orr llalr
:ilcn h:il h:rclc ctt moclcrlrt svllsiitt. d.\.s. att
har slogse kon orn iskt tillhiir-clc dcrn solli
1i[ fliktacle ltrrlk] ailllelårans åsikter.

Som rcdan påpckats i k?rpitel 3 i samban.l
med leclogirlelsen 1iir- C)bbarius irrde)nirgs-
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s\.stem, straivacle han efier att gij.a sYsteme 1

ilcxibelt, sii att bnrkszigirrnas skilda behov och
önskcnål kuncle tillmötesgås. Hlir tredatl
visas tr'å exempcl på inclclrringshancllingar
och hushrillningsplaner, sorn illtrstrerirt'
flexibiliteten.

Exempel Garpenbergs bruk
- Skogsindelning 1868
Rland alla cle hushållningsplaner sont utför-
clcs av C.L. Obbarius och hans söner oclt
elever har rttvalts clels en plirn 1ör Glrpen-
bcrgs bnrk, t4rprättad 1808 av E|rrst ()bbar-i-

uslr, oclt clels ctt plan firr Lrddeholrns Bolae
(Gustafslb|s Skog), trtfiircl 1866 av \\'ilhclnt
Obbariusr:. flnalet rnotileras av att dcssil

plancr':ir-bclalade i ftrllständigt och rrr
spnrngligt skick och att de förefaller ha tpp-
rättats hclt i enlighet necl Obbal itrs lriroåoÅ

i. Shogslt4enshapen Drl111. Hrir följer cn reckr

görelse för' Garpcrrbergsplarten.
C.rrPe'rh, rt,. lrr ttl tri,dra L) rl:rrr'' t:irtr

fr'atr frirn en r_acl beresmanshYttor_, sarnlacle

kringi koppargnuorrla och senare kling
j ärnmalmsgt-rn ot na i traklen Grrsta\' \ asil

fi, I ridigr , rr irrtress, lör l"pl,ar.rtrintritrt, rr

som ctt komplcrnenl till Fallr lkrppirrgntla
och var vril deI cgentlige initiillivtagaren lill
att ell klrngsgård anlzrcles oc[t att ett br-tlk
l,rq{,1-s rrpp rirl H, r rrl:ir'ls.rrörrttn 'ttt:t i

Garpcnberg. Platsen var tttt'cket lzirnpad Itrr
aindamuilct, fdl st och fr-åmst gelom gocl oclt
korrtinrret-lig tillgiing på r'attenkrrli rnelt

också genom cle stor:r och relativL våxtliga
skogar sonr Kron:rn clispotrerade i rlilekt
anslutning till brukct. För st svftade marl till
.rrrenb.rrI l,,r.i,ll.r knpl,.rr"relnr, tr' r"err itr
lli \\er l,'rIl 'rrc, c:'.irt .rll l;,1. . örer nå j.irn-
hirnteringen, sorn domincrade br-ukeLs lcrk
sarrrhet rrndet 1700 och l800-talt:n. Till etr

bör^jirn ägdes auliig.e,..rr inglrrr a av Ktouan,
som alrendcracle ut denl Sllikten Funck.
sonr ixertog art^entlct 1635, invesler:rdc sto-

ra sunlmof i tttvccklirlg av bnikct och kolrr
eltcrhancl att bli aiga.e till detta inklLrsi\'e
gruror och de stora skogsLillgiittear sonr ollt-
gav bmkct. 17112 b\'1le (larPenbet-g iigare, cl.i

bergsriidet Salomorr ltltl Stocketlstriirn tt-iicl

|0

de till. I'rocluktiotrcrt vtcl gruvot och brr-rk

lbrtsattc rtt ök:r rtndcr 1800trrlels lörsta
hiilft. 1850 blcv Ciarpenbclgs bmk aktiebo
lag och cllevs rtnclcr olika konstellationet'
fram till 1913, r1å li-otrrn kir1rte skogarna.
Kopplrverket var clå sedart lång,..e necllagt
och.järnfi-arnst:illningel haclc upphört någ-

r.'ir r:dirrr, . (,r'll\olnJ ttrqi, I int. i.r'rt, n.
köP ''

Skogsmarken 1äe r'äl salnlacl kring bruket
och omtallacie krtzrppt 6 000 ha, r'ilket var
nlira 60 proccnL av socknens lta. Trots clc

stora skogstiJlgiinsarna var Garpenbergs
brul långt ifrzin sj äh f ir-sörj ande mecl träkol.
hela 70% av bchovet uåste anskaffas 1l än

annat håll. År'e,t ,rln bt-uket tilltlelats storir
knlnliteter s.k. skattckol fiån börtclerna i
trakteD, rar bristcn på träkol tidvis bcsr'åran-

cle och lcclcle till att tlen egna skogen utnr'l1-

.jacles nvckeL hår-t. \iicl varic ansirkau om
ökning av j ärnpr-oduktionen mirstc brtrks-
iigalen vis:r at1 han disPoltctracle den erfor-
cicrliga rriinuclen tr'äkol. Detta skctlcle i lcgel
genoru besiktning av naqon betrodd tran,
ofiir bcr-grnuistaren. Szidana bcsiktningar sked-

dc vicl rrpprcpacle tillfällcn i Ci:rrpenberg,
och ävcrr ol.lr sllrtsatscrt allticl tYcktes bli att
tillgiin gen på skog var- tillriicklig, frarnsklm
ladc att skogen lar hårt anlilacl och siillan
fick tillfällc aLL våxa upp Liil gr-örle dinensi-
oncr. A.A. Hiilphers sonr besiiktc Garpcrt
berg vitl sin Dala-r'esa 1757 skrel att "Skogcn

bestocl rnest av rtng Tall och (lran, dock år
clen gcnorti kolning nog liirrninskacl'-rl

Lrom "r-:ickvicld" fråtr kolbotten an'crka-
des llla 1.:id sotn lämpacle sig firr kolring,
utiln hänsvl till fiantida åtcrr'åxt. Fiir i lar-
jc fa)l lissa clelirr' :u'sko5ieu räknrdc rnan

necl att kunna ittetkomma för nl kolning
r-cclan elicr 40 iir. t sanrbirnd mcd bolagsbilcl-
rrillgrrr l:',rrhl.r ,ler :rl.rrrellr rrll r'.'rrn rrr
urrcielsök:r skogstillgångarne, och en skogs-

taxcrilg och hushlillningsPlall kolu illt uPP-

råttes 1853 al Alf Pll nicrzrtt l zlr. Blfa kirl tlln
sorn hördc till Plancn fitllls belil.ad och cletl

g..er- inga ledtr-ziclar 1ör- beclömning skoustill-
s1ån dc t.

Er-nst Obbarius skogstexclirtg I3' lil senli

r-c, clå br-ukct iinl o firtt o\.a iigare, gcr belägg
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Lttsnilt ur shaEskarlo i;1rer Vdstra Kunssshosn i Ca.tlnbng. Kartan uppftittad e| Ernst Obbaitu 1866.
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Ii-'r'att skogafna inLe lal i b:ist:r skick. Firlllirr-
ll rl\llt.r ltctr.lrir, r ..rrrrrrr.rrrLrrIIrirrr-.\i.:
"Gar-pcnberes bluks skogal haf\'a bliiiit
trrr, let t.rrrr.rt,l.r,l-. .,rr'lr,,lerrL, r,,rr dll
cle 1oa nr\rkct ilnlililts. Utalt met igcnom cleL

viir-tlsliisn och clet crnol all vetcnskrp !tri(l.rn
de siill hlarnrcd cle:illige behoficrr blif\'it
1ague." Dct ver 1\ diigcn r'älbeLlinlit av de rrva
aigumrl rltL o|clcntligt rrrrclcr-sijLir skogarDas
tillstårcl och hrLr ulckct ir:ikol lnan krrn(lc
It,rr,irrr:r. e l .ill. l.' r cq-rr .ki,e.

Skosst:rxe lin gen hacle bliiit urIörd efter
alla konslerrs t-eglel.' \1ed Itjiilp a\ larrtrnlitct-i-
k:rr Lor ria liiin lagr sliiltct hrcle palrllella lil
.jcr-st:rkats tr1, rrrccl vilkls Irjlilp sloucns bi,
släl(l kilrtl2igls oclr \ irkesfiir rtidcts lol\ll,
sarnrnlnsiirl nine, ti1lr':irt nr.rrr. Lrppskallalt\.
(Sc utsnitt Ii iirr kaltnn örel BioclYll. !irrn-
lrltlans och l'unkhrtlarrs skogar, salllt ntol-
s'ar-ancle ltcstanclsl)eskt-i|ning fijl. hcla block-
et.) Llppskilttllincen lolclc i hrt\'tLclsak ira
skett okulzir-t. Därefter har-best:inden in-
clelats i fvr-a perioclct-, r':rl och cri ornfaltlnclc
15 år. För laittnincsnlilnllclt ltacle tvclligcn
tiinLt sir:60 rir-ig onrloppstirl, r'ilkct hen ur-
fiirlist nrolirer':ir i clet ri11 htrshiilln inespla
nen oviiri uimncl.r bihane-. (s. 116). Sii har
taxeringsresnltrtct slåll1s satnrran i tabellcr
iiver skoqcrrs aleelil lild e r-slij rclelu irrg och
clen bcriiknacle irvkasnringen rLnclcr cle olika
pcr_ioder'nl. Förutom Llr tor_ irler skogerrs
olika block eller-skifien firlrs också trbellcr
mecl bcskr-ilninq ar nrarkelts filt clelning på
:igoslag och lnecl Lrcskr-ir,nilg;Ll clc olika be-
sllinclens aleal, Iir-kcsl'ör'r'åd, rnirjliu ii:irntich
virleslr krstning-, sLoscrrs klalilet rn.rrr.

ll neclprrnkteu i hush:i11ninusplanen lig-
ut'r på rqrpskattning :rr hul mvckel rirke
rrarr uncler-r,alje peliocl lian nrrerkil uthiil
lict nrecl bibehrillcn eller tiklrl rilli:ixi. för.
.iittlriugsm:lnnen h:u ockrii liirsijkL Lrtfrrr-tna
planen sii :itt uttag( n rrnclel varji: lte.icrcl
skall bli rrnqefiil lika store.

f)ct olan nänrlcla bihaneel är tir\Ikcl ill
l.essart. l)ct inneh:illel nrotivctr riil rle olika
?itglilclcr som fbreslirs i plancn c,ch illrrstlo ar
uir ckct klar'l de olika slnsiir t pii lirrri,rrnirlt't
rrecl lrushilhringsplanen, sonr skiljer af

|.)

Str-irrn oclr Obblr ius irt. I ())rbar ius planen
ir ii|iktningerr rri\clic'1 Lllr Itot atr rillrltir
tesgii iigl er rs irnskeltlil onr ctt Itilgt r ir kcsut
tag lln(ler clc liiljlncle 60 lilctr. sri u .jlinrbrrr-
kct kun cr-hiilla sir rrrrckct tr-iikol sorn rliirjligt
tr:in egen skog. Flr-nsl Obbar-irrs lil tvclligen
nledvetcn ()[r i t elt lriigol Dtill(lrc a\1er'k-
nirq nLl sklrllc kunn:r lecll till cn slörr e till
iiixt på sikt. och irarjc l.rll erörre rir-ke.
l:irnpligt sorn tirnllcr- NIen llrri accepter.trr-
sirr uppcllagsuilares - brlrksiigarels rnal
fi'r r irlicsplorltrktirine n.

IIålsliLtrrineen fiarrrgiit iirei Llurt :i\ :11I

l- rr.r (lr,l,..rrr' r,, 1..,r. t,,r :rrrt. , rrj:rrrrl r

kastnine, iiir cslaeit el utjlinrnine ar avvcr-k-
nineilrnli mell;rri olilia delar't\ sliogcn.

f)ct linns dock gr:insel fi;r'lrrl liinet harr
alr riilig elt gii liir ntr rillficcissriill:i rii:ar-crls
koltsiLtiga r it-kesbeltor'. lltotn e1t skiltc :1\

skoger, rlct onuticlc cl:ir- tnen lidiplu c tilllint-
ptt -10-iriLi olnlopl)stid. liI bl-istcn 1t:i rrtcclcl
lilclers och lilclle skog sii stor, r11t (let skulle
lecllt till blist pii arrcllininesbal skog leclarr
eftcr-haha orrrktppstitlerr, orn tnan ltöll 1:tst
litl {j(li'ir ie omlopJrstid. H:ir- r'ill F.r rrsr ()l>
baliLrs lirlliingr ornloppsticlen till 7r-r iil ae
nom alt lligr.Iir till er pcr-iocl. På (let siittet
rrr:rr.l,r: derr,rrlrq:r t,'rrrrgrrrrt.r :rtr ir,rrr,
skilict nred en ljrir-cleclel.

\Ien han :lstar inte fi-iiu att lisl pi arrclla
\.rg.r . tt,llell\r.i Lr pr,,rl,rlri,,rr, r" \ lnl
gerrl rir_ri rn:in gcnstzicle s clrar'lcrntrade el
rrriingd rniDtllc t|iid oclt ltusk:u-. ochrgliga
och otiilr:ickliea arr ltilcla crr uvskog, orlr till
hinclel för- nvil plallltors fi-enr kornsl. I)cssa
1r:icl och btrskar-llirr-a bor'1tllaas och laliel
scdan nrecl firr-sta besis. A{liastniltpen irf sti
clen:r rrr calcl iilo e-j ltcr:iknade. o.lt (let air

t\ (lligt al I dessl alblcckn insir b lili a clr,r-a. ja,
kanske kolcn cliel dessl blifra lika clr'r-:r sorn
ki\rkol, sii ril deL clock alltici en virst fil sjel-
va slioser tillrai.klig atl beLiila <lc kosrnacler
alessa clierrerslr ilrgar_ lirr_or_s:rllclt."

llrrrst ()blrlrius lillc sirlecles g..cnolll a1t
Irirja kr;ilitctcn pii lijlr ngr irrgsrir-bctct ista(l
korrrrra tliter-e oclr.jlirrrrar-c bcsrrincl pri cLc

lr\ a ll\ ggcn sonl logs LtPp.
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Hushållnings Plan öIver \llI Blocket
inn(attunde .Fin,nhjtt(ms och Funk hy llans Shogo'r

I. Perioden
Frå.n o med 1869 till o med år 1881

fl|rrr lcrrnrrdc flilo iitl o I loh,,u ,,r i Nr l:), 29, ils, 90, I 15, 139
BP\kunnh.t

l3 I t,0 rcf: iuosse: gn niLl a;r.rr o Tallskog ielnnar 50 kbfr Pcr tef ti

112 26,ii re1: D.o : (; all o I-irfskog lenrrrur 130 kbfr Per ref ]B

30 ir.0 60 ir ig G xn o Tallskos lcnnu 360 kbfr Per ref t8

t 01; Glcs 00-årij{ fall o sr arskog lemnrr:160 kbft Pcr rcl 21 B

1t3 5,.1 00-70 åriil Cl, a,r o TaLlskoil lemnar 530 ktrfl Per rel 29 B

11,+ Glcs ?0-irig Tail o {i arrslog lcrn,rar 360 kbli per r cf 'i0

2l-) r30 Fall, bcr:ik,,rN ( j R.

2r 80.7 (;anrmal Tall o Crarskog lcm|ar 530 kbft Per r ef 12ll Bc, gig B.

28 !10 8 ca,n,nilTall o Clrånskog lcnrnirl 530 Lbfr Per rel l]17 B. Bc

?,7 289,1 Gannnal l all oal,xn\kog lenuar 530 kbli Pc, , cf l:13.1 Bcrgi'{ B

tt Frll, bc, äknas ej R

.13 2.') l-all, beriikrus cj B

15 li0, t0 årig Gran och Tallskog lenDar 30{} kbft per rel' 226 -{B

2J 39,IJ .10 år ig Tall o (;.anskog lerrnar 620 kbft per ref 21t' u

70 8t I Clanr il Grrn o Tallskog lennar 530 kbft pr-r ref ,130 B.

t10 I !,5 cxnmal Clran o ltlllslog lemnar 890 kbil Per rcf ]ll B

I8 I11,8 Ganunal 60 åri't Tall o Clanskog lemnar 530 kbli pcr , cf 767 B, B.

122 58,7 60'årig Tall o ().rnskog le rnar 710 kblt Per rcf 117 B

r16 36.5 6{1. 80 å,ig Tall o Granskoil lemnar ii20 kbft Pcr ref 226

91,7 70. 80 åris l:111 o Gmnskoil lennår 530 kbft pcr ref 497 Bc

136 ti,8 Fall, beråknas e-i B

11 30, 40 årig Tall o gmnskog lerrnar li?0 kbft per ref 23 R

6.6 5, l0 årie -tall o Granskog, beräknas cj

108

lll 8,4 5, i0 årig.lallskc,g, beräknas ej C

I09 2:J,a 30, 40, 50-åris Tail o Clrlnrkog letnnar 620 kbft per ref r4B ÄB

119

121 10, 20 åris Tall o GråDSkog, bcräknas ei B

120 2[J,.1 30-årig Tall o Granskog lemnar 600 kblt per ref 122

117 19,? 40, 50 åris lall o Granskos lemDar tj20 kbft per r€I 122 R

I t' j' ,1 ,10-årig Tall och cr anrkog lernnar 620 kbft per ref I102 Rt, B

113



II. Perioden
Frrin. o med 1885 hll o med år 1899

50 2,9 Fall; bcräknas ej Bc

2 131,7 40, 50-å.ig Gmn o Tallskog lcrnnar 530 kbft Pcr rel 69:l Bc

tl 80,8 40,50 årig fill o Gnnskog lenrn:rr 620 kblt per rel 501 B, Bc

85 : I6,ri Gammal, 50.60 å, ig I all o g.anskog lennlar tj20 kbft pcr t ef I3.13 B, BC

86 2.6 40-årig Tållskog lcmnar 560 Lbfr Per ref 15 B

92 6,9 F.,ll, l,c,aknas ei Bc

93 3,5 lhll heräknas rj Bc

126 402,3 50, 60, 40 årig Tall o Gmnskog lennrr 620 kblt per rel 2491 B, BI

124
125
128

r30
l3I

Fall; bcråknas ej R

132 95,1 50 å, ig Iäll o GraDskog lcmnar il20 kbft per ref 5!X) B.r, R

133

41,0 0, 10. 20-årig Gran o Tallskog: beråknas eJ B,BC

41" 15,7 Falli beräknas ej B

42 30;irig tall o Granskog lcmnar 500 kblt per ref B

47 88,7 20, 30, 40-årig Tall och Granskog lemnar' 450 kbfi per ref 399 B, BC

S:a I I84,6

l lzl
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III. Perioden
Frri,n, o m,ed, 1 900 ti,l,l. o m.ed å,r 1914

SLrmma 59811190,rS:a

97 30, 40 ?idg Tall o g, u,lkog lctlrnar li10 Lbft q:)cr |cI 212 B

99 2r2,5 50, 00 o ril(Le Trll., granslog leDrnar710kblipe|cl t 509 B.

8l 1t ,7 .10. 110 år ig lall () (i alsk()g lcmnar 5(10 kbfr pcr rcf 3:18 Bc, Cl

It2 3.2 ir, l0-årig Tailskog lennrr 300 kbft per ret l0 (l

83 10, 15,30,.10 årig Tall och (lranlkog lo,,,rar 100 kbfr pll rrf 39

102 rall lcrnrrar 320 kbft pcr rcf 1l B

l0:l !.1,:, 20, 30 ?irig Clrau o llLllskog le,rnar 4: kbtt per rei I l2 B

23,0 20, l0-årig Tall o (]rånsk(,g lenmår :110 Lbn per ref ;(, (l

5.1 2t.rJ 0,10.20.30 iirig lillo (}:Lnskog lcmnar S.l0 kblt per rel 'il

,16 I i,3 60, 70-åriB- a;ran o tållskog lenDa.:j30 kbn per rcf C, Dt

73 9,5 !0 årig Bjii,r'|, 'l':Lll o (;ranskog lcrnnar 320 kbfi per ref 30 Bc

i:) 31,: 110 :1, ig'l.llll o Granskog lcmnar 500 kbii per rej t;7
00 19,9 30, 40, a)o-årig Granskog lcm,rar 150 lbft pcr,cf 59 B.

ti3 2.1,+ 20, 30 årig t} an o Tallskog leulnar 430 kbft per ref 126 Bc

{lt 13,(i Frll: lemnar 320 kbli pc ef 11

:10. .1{) årig trll o (}rnnskog lcnDar.tio kbfi per rel tl0
1t 10,20,30-årig Gran o Tallskog lemnar 340 khft pcr rcf 15 Bc

l4 30,.J 10, 20, 30,'+0, 50, 60 :irig CIan o Tallskog iemnar 540 kbfi per ref ItiT Bc

t7 63.0 10 i, q lr l u L,r r. .ug l,',rr;r,lLlr p, kl Bc

tii Fall: lemnår 320 kblt per ref q4 B.

23 J1.i 20, 30-:irig Gran och Tallskog lemnar,130 kbft pc. rcf 308 B.

t39 267,ti 30.40 20.30 Biörk o Barrlkog lcn,,rar.t50 kbli per ref 1204 Bereig B

34,1 10, l5-årig Tall o Granskog lemnar 340 kblt per rel ti6 R

l0.l 23.3 l'atl; lemnar 300 kbft pcr ref 70 B

I06 17,0 20 årig Tall o Grarskog lemrrar 400 kbft per ref 6B

10ir 6,7 Albrukat för 2dra gången lemnar 300 kblt per ref 20 B

--
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25 I i2,2 10.)0 irrc Cr.'n,l oq l, Inndr ilt, lhl, per rFt 776 Bc, B

26 4,4 f rll: l.n nd '.)0 l,Ll, p,, ,, r t8 B

29 J8,1 Fall; lemnår 400 kblt per ref 315 B., B

3{) 5,0 Albrukas and.a gången lemnar 320 kbft per rel t6 Bc

3t 67,3 Fall; 1emnar420 kbft pcr rcf 2rJ3

39 16,7 i0irlc3l'. l.rluCr.rr.luq l.mnrr i70 lbfiper rFr R

33 21,1 Fall ' n,.i.r 42t, I hrr fFr rel 9t B

35 2J ,[ Fall; lemnar 420 kbfr per ref 113 B

36 4i,0 40 årig Tall, o Grarskog lernar tj20 kbfi per ref 291 D

ilfl Fall; 5,10 10,20 20,30 årig Gran o Tallskog lemnar.150 kbft per ref 14a2 B, BC

90 Fall; 5,10-10,20-20,30-årig Gran o Iällskog lemnar 450 kbft per ref 151 B, RC

113 5,4 Albrukas för 2dra gånger lcmnar 520 kbft per ref I1 B

5 0, 5, l0-årig Gran och Tållskog lemnar 420 kbf! per rcf 123

114 6,0 40, 60, ?0 å g Ciran och 'Iallskog lernrrar 800 kbft per rel 48 R

22 276,\ 0, 10, l5-årig Gmn och Tallskog lemna.420 kbft per rcf 199!) B, B.

lV. Perioden
Från o med I915 til,I o med år 1 929

Omloppn
år Detta ha,
ooKlnafu be:

und,ff fdruts
re hapital dt
rdttaisaste s,

Vidhomm
missJörhålla
alen utgiire.t
varande lir .

åld,ersklassa

Sen ens&lnmt

shog af 30 å

nu 5 periodc

hanshe med
Ännu siit

uppstcilkle, t

forts{ittes, o(

ningen bör J

Nedanstå

I BLocket

III d:o

N d:o

V d:o

W d:o

WI d:o

1286,2

Som en särskild skrivelse länns inlagt i in-
delningshandlingarna nedanstående "bi-
hang" utfårdat av Ernst Obbarius som en

Summa 6730

slags bruksanvisning för hur skogen borde
skötas och hur hushållningsplanen borde
användas. Det återges hår i sin helhet.

till dE år 1868 Wninad,e Hushållningsplaner öfiter
bruhs

Carpmbergs bruks tkogot hafua bliJ ;t nlckel vanz,tårdadc, nind,rc dcirigenom atl deJör nyk-
et &nLit&ts, utan mer i,ge,nom det vårdslösa och etnol all uetenshap stridande, sätl. haarmed tle

årliga behofaen bltfuit tagne. A hyggena ito mångensttid.es qaarkmnafu en mringd mindre träd,

och buska4 odugliga och otillrrickliga ftir att bild.a m n1 skog, och till hinde.r för nya plantors

Jramhomst. Dessa träd och brnkm biira borttagas och fal.lzn sedan ncd f)rsta besås. AJkastningen
af sådana arealer d.ro ej bertiknade, och fut är tldligt att d.essa aJbreckningar blfua dya, ja,
harnke kolcn efter d.essa blfua lika dyra som köphol, så tir det doch allti.d en vinstJör sjelva sko-

gen tillröchlig att betala d,e kostnader d,essa eftenmsningar;t'örorsahad,t.
De oliho shogarne hafua tifien bliuil otika anlitade. fi alL i en del den gamla shogen iir

öfuervägand,e, åter i andra fallens och den yngre shogens q.real iix den störstq,; men som dct iir
af vigt fir ett urrk att årligen haf)a en jemn tillgLing på, kol, så har periodentas summariska
(rlkastning Afl)en blifuit jemnad fdr hela omloppsti,tun.

WIId:o
lX d:o

Omman
tin åx den at
tager d,en sht

med.l.ersta ni
hållningspk
arealzr firän
forut anftrt
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Omlnpp.stid.en. h.a1 med undo.ntagför [)orms jö dtot, eLk:r WIIde blocket, blifait antagno till 60
år. Detta kan uti.l tlcLas oat'.thort, men orn man betiinher shogantes nuuat aru.le inga hapital och
oordnafu beshaJlbnhet, så hör u.ctn hunttct. trra ii.fvotyaad, ott de elel' amk44]stiden..s slu,t, - d,ock

under Jörutsiittning cttt de hrbelier kotnma att shötas cnLigt aetenskapliga grundcr ego ett sti;r-
re hapital dn. de n.u innehålla, hoat';förc denna otnlctppstid an.sågs som den Jöt delahtigaste och
rcittuisaste sårril fiir niirurtrande som efta'hommrmtle generatio,n.

Vitlkommunde Dormsjö shag, iihada peiod.ena till 5 r( rlen orsak", att det rådtle ett alltJt)r stort
mi.s.sJijrhål,1.n,rde i. åldershktssem.e, hvilket qnes aJ netlrntstående cla^ssiJikationstabell,. HalJua are
akn utgöres aJ Jtzll och u.ngshog l.ill hi)gst 20 års ålder, sant oltJöga, mer rin en sjetterleLJiir n.rir-
uaronrle rir fcillbar Shulle nu en 60 år'i.g om.loltpstid der och blfuit anatind, ha.de de tildste
ålrlersklasse.rne. iche rticht till mer ijn hafua omlopf)stid?n, cller )0 år, huarc.Jtct dcn lneskt kLas-
sen en,sammen hade ftttt utzdet'hålh den arulra hiilftn4 ot:h man hode då tarit nödsahatl afiruka
skog aJ 30 års åldn; huaigenom en stor missbushållning ttpfhommit. Men dnigenatn r t hcir
nu 5 Peictdq t) l5 år lnardera, antogs, {Lahjdptes de,nna olägenhet till ett be$do.nde dc.l, ehuru
kanske merl någrn fi)rl,u,st för nu.uu,rande e{aren.

Annu siimre framstiillc.r tig'Stigs[)o shog, Xkle hlochet, huart'öre der e,ntlast 2 periorter bhfvit
upprtrillde, emetlan dct dereJter han vara tem.meligen LikgiltiS. i huilhen onlrLittg a.f hntkningen
forts{ittes, och i alla fall kan elter dessa båda petioders shtt b(ittre dtL nu bedöm,as huru aJbruk-
ningen börJortsättas, ock am den hnn. understödjas i någon stiinc må,n gcnont gallringax

Netl,anstående xtbell uisar åldershlasseruas.förhållande t:ill hturantlra i de ol.iha blochen

a-24 åttg 20-10 ång 40-60 årig 60-80 åtig Slanna airn
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Om man betraktar fu fiirsta 7 bhcken så slnes att l)roportionerna i fussa uåxla ärt åt fun ena
rin åt den anclra sid.nn, men att deras summa ger ett gansha gott resultat, tj å d,ess.t block upp
tager den skot som år 60-årig ctch derutöfm 14)00 (kaudratrefl, den yngsta 1) 1 00, och dt båda
twdktsta något t)fuer 9000 nJ ltaarle. Visserkgen ri.r den yngskt hlassen Jör stor, Jiirsvrtdiga hus-
hålhingspkmer kita dock uppstålla .sig af de.fiista blochen, d,å deremot dc sista begge blochens
arealn.fi)rtindra utseendet betJdligt, Iruilken olägenhet dock bl{uit athjelpt så gou sig gt;ra t(j.t på
Jiiut anf)rt stitt.
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Sutnl/iga Bloclvn lentna Jiiljandc aJhnstning uwler tle stirshikla perioderna:
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Af otrtnsttiend,e fntmgår (Itt (|lnsl.ningen i haarje pcriod utgör aJ (l( lörsta \TII blochen något

öfueir 60000 Jinnnar och son haa4e l)oiod ii,r bo iihnad tilL 15 d'r sri liir den tirligt ffitstning-
cn onhring 1000 f(lmnar årlig?n.

Llnder jrir.sta perioden ut1ör (4lnstftiruen per år.från I t o m VIII Blocket 425600 kbJi

nu,,,iu,##Pfffil'

Hela orealcn utgör i71 i I Rrf 85 Sti' rcn skogsntark, o<,h erhåller såled.es per reJ 7'89 elLer pat

tunnlanrl 14,l8 kubll. Ot'uanstående r(httstning Jiivartdlad tillhol med en rltgång af 90 hub/l

fast aerlma.ssa per .stig, 5013 stigar itrligen.

L,rulcl närniq.ste titl homtntr doch tlenna niingd, d.ot:k lterligare att t'i)ri)has genr.* en mtin{d,

på hlggena Etarlemnad.e träd, samt shog i sådana mossar oth htirr som uoro;för obetldliga att
'beräkia. 

Likaledes lir ingen gttlring ci helbr hagamas aftasLning berlihnad '

Krlmän,gtlen tortl,e tlerigenotn dock ej hotnma a.tt öktt, emetlan tLet som stiLed.es crhfiLles, torde

åtqå till up,.ltin,n''r orh 't,,ual Lirk,.
Llti ttushållnin,g$tlanerna begatnadz b,ttstciftr:r A,B,c, betetkna n,arhens beskrLlfenh(t, htaraf

A bemtirker gotl, B medelmåttig r.tch c rkitig narh. T'uenne hoktäfiet hetld.a cttt jortluånens

beshaffbnhetsgyad ligger emeLlan biigge dessa tuå

Hia tt slutiigen siigen skötscL betrtiJJar tir tlct niidaändigt att de tomtnn oreaL(.r t etl snrtrtrste

besås, företrtirlixris ,ri,i tnwd emetLan pranen Pli f.era block uisat alt l"r) tid 10 å. 60 års ål

,ler tr.,ikar. Haitl JiilLningarn,a bör nogt iakttogas rLtt rtlkt mhd.re buskar borthugpe.s, e.nrcd.an

cl.essa rlock alrhig kunna bilrha en slttten. skog, allttfd blifua hrympLi'ngar och hinrlra utt{;kogens

jem.nn 
^ch 

snabia nppaäxande. Dtruno! tir tlet nöd'Ltti.nrligl att ltri lLJggena qvorlemna Lallar uJ
"gor1 

beskoffenhet, 5 åi 1rr tunnlanrJ lör aU i frumtid.e.n kun.n.a bliltta bnthht.rn till t.inmex htilhct

tl en sli kort otnktppstid eLjest ej kunna. erhåLlas.

Arhogn, i Decetnber 16t56
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Avslutande kornmentar till
I8ti8 års husl'rållningsplan för
(i.arpenberes bruk
Elnst ()bbarius lral i sin pllrr iutc r'äknal
mecl nåula cgcntliea lirkesrillskorr fiån gall
r irrgar-. r'ilket inle sttirnnter riktiqt mcd in-
str-rrkt ion elr ra i faclelns liirobok. ()rsaletr tili
att inea gallringar- fiilesliis, tor-cle lala att clt
bi:idade skogarna lar sii glesir och uthrrgena
:rtt del illte faDns nrlcket att qallr':t, och att
behovct att sallra fi)r-at höja bcståndsLlali-
teten krrappast liireläu.

I hushållningsplanens bestiindsbeskliv
ningar inglir ocl<s:i en viir dcring al nrlrkcns
bcskaffcnhet. ett "lJctyg' öreL rnarkens eocl-
hctsgr-acl, diil A bctc.cknar' laocl marl oclr Ll
diilie mar k. \'aci Iön åurirrgsnannel läegcr
in i beglcppcn rocl lcspckrile cl:ilig nrark
fi irrrr!llir inte, meD ar' 1-rirr.,1.,o/i i,!hog;tt.Irnska

/an fi-amgär'ltt nalt a\se r ctt begr^epp som
nånttast motsvar'ar nrarkens ploduktionsfirr-
rrrigzr d.r'.s. borritet. r'i l,år'o boksför fattare n
:ir-skeptisk till mö-jlighctcr-na all urifrån oli-
ka geoloeiska mrrktl'per, frrktighetstrper-
och reeelltionst\pe. göl a några rncr c\akla
bedirmnirrgar om nnrkcns prociuktionsfi rr.

rniga. men irrscr marketrs storir bervdclse. J

.\hogsnatu öntn. get C.L. ()bblr.ius cn rner-rrt
för'1ig bcskr-ivning av Iilka fnktor-cr-soll pri
ver-kar mallerrs och.jonirnånens bör-clighet
och påpekar- t.cx. rltL \e{act:rtioner inklusi\e
tr-iiclbestirrdct påver kar biirdiehetcn..f ärnfirr
url s,,trr ."qt,,,r. .r ,,rrr L,'rrrr,

lirlr-:ittringsrnzurnen !acl- del galska be-
slia orrclörrct "r'anvlilcladc - r'riltlsliis - nrot
all rctcnskap slritlancle' orrr klalileteu pii
br-ukc'ts tirligar-c slogskötscl:, rnerr gcr inclå
liilhopprrirrilar- 1ör' 1l arnticlel: Orrr hushill
rirrgsplanel firljs birr- nteclcllirr-r.aclct pcr.
hektal clicr omlol)psridcns slrrt lra hiijrs till
drrst l5{) nr'' per' }ra.

Ilr rrst Obltn|irrs kutrstanlla(lc sont skogs
lirr raltar-c lirr Gllpcnbelo..s skogallr lirrcla
flam till l8!)8 dri harr er-holl pcnsion. tinclcr-
de 30 iir-ctr qenontgick br-irkeL flcra kr-iser
solli sanlmanhlingdc med de sviktancle korr

-jtrnlitulelrrr fir clc mindr e jär'nr,erkeu. Nled
konkrrrscrr 1910 rrppirör-clc all jär'nfi arnst:ill-

rrirrg och skogar-ra sålcles till ctt !iir-rrllinclskt
konsoLtium, son jsirr tul-upplil i1\'vcrk-
ningsr-ailter inorn cn tr-c.cljeclel lv arcalen. De
ornlattancle skogsat\ erknilt gar son star'tadc,
albriils getront inelipanclc cnligt clen rrva
skousr'år-clslagetr..Jt)rdegendontarn:r och sLo
garna lirnlir-r'ades l9l3 ar Kronan gcrrom
Ilnrrlitrr, rler. \ i,l ,l' rr :kog.r.rrl lrB \,rll
omedelbilrt stal tades. kollstateraales :l1t stc)

t_a arealcr qanrnltl skog hunnil avver-kas men
irtt Lltanför dessa delar av brukcts skogar.t':rr
skogstillst.indet nrlckcr gott. Frrllrfiir-allt vlr.
tuneskogalna r':ilskijttl och med eod fijl vne.
r-irg, bl.a. ell g:lrlska storl insl:rs iu' läl-li. Oall,
ringarna \ar däremot eftcrsatta, bl.a. på
grLrutl av det rnirrskacle behovet a\ träkol.

I lilken ornfattnins ElnsL Obbar-irrs birft
inllrtande på skoearoas skirtsel under sinzr
l.i0 år-i bolaeets tjärrst ltrrrroclligerr cn del-
ti,l..r..J,r - trrrdrrr,lr;r :ig berlurrtrrirrg.

Exenplct Uddeholnrs bolag -
indelning 1866.
I ircrken Orn vrit'n barritogttt, skr-iten ll då-
varandc skosschefcri i Uddeholrrrs BoJag, fil.
cL lrecL-ik August Lordn, i alsnittet "Uclcle-
holms bolaes skogshistoria" och är,en iskrif
ten "\'?ir-mlands skogsbruk", utgiten lill Vlirm-
hrrdsrrtstiilhrinsen iir' 1929 lämnas cri r-edo-
giirelse fi)r hul skogsin delnirrgsve rksarn
helen startade i \rrir-mlanci.ri Brukspalrorr
(lustal Ekrrian på Lesjiifor-s inkallade 18.12
clcn trske "fiir-stern" C.H. Beelm:rrnr liir-arr
"rt.,Jri\rrr.1,,g..1 ör., lrr, trer rr.lI rrr,i r,ter
inorn br-irlets sliogar. II:rl följcles ar err r.ecl

trsk:r slogsrn:in solt tog sig lut skoger-nr i
5r..lrl,'r. ( l.rrrrr r-lLrr,p1,,r. \li,lr 1,.r, k.r O.r
arrir och IIellcfols.

(1.I I. Bccr-nrann gick 18'15 ör'er. till t dcle
hollrr sorlr hlr I ltlcv tt-ogerr till 1883. Tiilsarn
trr.rtrr rrr,,l r,r ,rr',lr.r rrrl .r .k,,.:.rrr.irr .,.o_
harr sie rrppgiftcn all ilclcla ocir fillrralta
bolagcts sLogat- cltet ttskt rrrirnster. (]lrrska
r ,rr I L rrrIr(le. irr,l, lrrirrq:rr11',;rl , tIi:r rr\r.
till clc s.k. obbaritcma. d.\'.s. Cl.L. Obbar.ius
elercr. Särskilda kartor Jör' clc orrfattarrdc
skosaroa iiver iiO 000 ha - hade bolaget
clocl borjlt uppnitta rcclan 1840 rncd \' er,

I t!)



{it\nill ut \kalnho)la öu liLnhhtltt oth li)t h\-ll/ \h.gaa \71:t blarktl, lt6t.

orten rirdandc. \r
Drinutiös Irlall l'ii
:innrr hafva linga
rc strrndonl :iro
nlan etl fäl. Plan(
clrkla, men docl
t i1l sin gmnclval,
clelser skrrlle inl
änch ar clcttr. -,\ll
r ikits, rnen diirl,
speciellare beha
sili er bör iaktt?
clcrr tillåtcr en bi
Sä r. cx. förefall
\ zirtliir och vack(
cla inorn l:a per
hårvicl ej allticl fi
nlol skogsfij.\'alr
att trilktcn bör
k\lrstii och utb\
skog. Dvlika fiir'
och böra allticl
nin kan skc".1'

\\'ilheln Obb
nirrgsplanen ska

clär'clctir)jet-na I
1öLvaltare, sortt,
ltt girr-a cle iirrclr
de 1örhållirndcn
gcl helt i linje t

lärobok.
Oruloppsticle

sLogar för'eslås v

penbergs skog..cI

till iil natur^ligtr
betldligt mirrclr
hirndlad) och h

Niit matr nä
innehåll linrrer
en år iden tiskt
Ciarpenbcr-g1s-pl

lrlna irrnehliller
rrcr_rtl: aldcltrit:
stainger", irlders
\tlmt Ilu8enirl.!r,..

r elkniugstillläil
bonitct - irnvli

skoilen bokslav

3-iir- iör (iar-penl

ligare en ty,sk skogsman som fiilriittnings-
nl alt.

Å 1867 r,ar-ar-bctet avslulat. L)zi hac'le rnirn
utarbclat hLrshållrriugsplaner 1i;r 49 skoEis-

block om sarnmlnlagt niira 77 0ti0 htr \\
clcssa hacle \\'ilhchn (lbbarius sjrilr inclelat
nir-a 55 000 ha rtuclcl riren 1862 67. Plarrer
oclt rrotsvar_arrcle kartor fitrrts itelar_adc i
Yrir-urlurclsarkil i Krrlstacl (Folsltrga).

120

\\'illrclrn ()blrar irLs har lärrnzrt crr alblän
dcklalatjon eller motircling för sitta skogs-

bltrkspl:rncr- i U clc'lcholrns-skog:u-tur:
"Det tor-clc' hril vala på sio plats att i sin all-

nrärrhet :rn1öra clen r-zittzr Lretrdelscn af de
Jushållnirrgsplaner'. sortt nu för' tlclcleholus
bolags skogar- blifvit trppt ritt:icle. Nlarl jnser

liitt irtt en hrrshåilninllsplan biil uppstrillas i

r-rrl'qlr-t rrr.rl 'le l,'rlr:r.lrrrll-rr. rnrrr .ir,' i
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orten råalanclc. \rillc man uppställa en alltör
minutiös plan för hithörancle skosar, dår de
ånnu hafva r-inga r'ärde och clär ticl och arbe
te strLndoDr äro d1r'arc ärr skogcn, beginge
rrran er t lrl. Pl,rrrrr rra hafi.-r d"rlör r rppr"r trr.
enkla, rren rlock så att de ej ktrnna rubbas
till sin grlrndval, iifren om bctvdligare hän-
tlelscr skulle inträlTa, som i nåson mån för-
ånclrar-dem. Alla enskilclheter hafva uncl
rikits, merr därför är ickc sagdt att icke en
speciellare behandling än clen planen tipp
gilver bör iaktt:rgas, t,v denna är sådan atL
clen tillåter en bäLtre skötsel utan att rubbiis.
Så t. ex. förefaller ofta att mindre delar af
viixtlig och r,acker-r'nere beståncl äro förlag-
da inom 1rr periodhygget. I planen kuncle
hårvid ej alltid fästas afseendc, hvilket dåre-
rrrot skogsfön'altaren bör göra. Finnet han
att trakten biir-bibelrållas, kan der] gärnar
kr,arstå och utbvlas urot någon oläxtligarc
skog. Dllika förrinclringar rubba ej planeo
och biira alltirl göras, där s;iclirnt ruecl för
rrån kan ske"-r"

l\rilhclm Obbarius menar-alltså att intlel-
ninq.pl"rr.rr slrll rar.r err nittrrrriirr i .r.',
där cletaljerna birr 1'aststäl1as al respektive
förvaltale, som ocksir bör vara bemrrrcligacl
ett göra de indr-ingar a! plarrcn som ändra-
di: förhållanden kan motivera. Tankarna lig
qer lr-lr i llij, nr( d \d'l l,r,lcrr.lrrr, r irirr
Lirobok.

Omloppstiderna för Ucldcholms bnrks-
skogar för'eslås r,ara bcn'clliet 1ångre ärr i G:rr
penbelgs skogcn, 100-120 år.. (lrsakcrr hrir
till ail naturligtvis att \rårmlauds skogen är'
bendligt minch e uthugsen (mindr-e miss
handhcl) och har ligre bonitet.

Nlir_ m:rn närmalre studerat- planelnas
innehåll finuer rrrzrrr rtt szittet 1ör' iDdelrritrg-
en iir- iclcntiskt likt clet sorn krrr utllisas:l
(iarpenbergs-pliurerr. Bcstånclsbeskliuring-
alna irrnchåller sanlua elernent i bägge pla-
nerna: avdclninqsnum met areal i "rcf och
stär ger-", r'rldcrsklass, träclslag, vilkesför-råcl
iilmt hrisgningsbal volvm vid planeral ar.
ler-kril gstillfållc. !'iir- miirkens eoclhetsqlacl
- bonitet anviincler \{ilhelm i Uddeholrns
ikogen bokstiu'sbetcckningal liksom ElrrsL
qör'fii Clrpenbergs skogcn, men efielsom

boniteterna genomgående är lägre i norra
delarna ar'\'ärmlancl än i södra Dalarna,
konrmer andra bokstäver till anr,ändning.

\Vilheln Obbarius hushållningsplan blev
något mer än bara en uppskattning av skogs-
tilleångarna och ett förslag hur dessa kuncle
disponeras utan att produktionsförmågalr
ninskade. I hans uppdrag ingick närnligen
också att göra en fördeh.ring ar,r'irket på de
olikir förbrukarna, en generalplan. Iör bru-
kcns r,irkes{ör-sörjning.

\',ril .L,rr llera gånqer lramhållit..or1 e11

gnurclläggande skillnad mellan Kungl. Skoes-
insritutets slnsätt på hushållningsp1aner,
som cle presenterats av af Ström och Seger-
dahl, och Cl.L. Obbarius svnsätt, fr-amstår
senom Uddcholmsplanerna ånnu klarare.
Clbbarius plan är ett \älpmedel och ett in
\|umerrt\'.rr'n ed rrrarr lÄr,öl rr urrrrrrja pr,.
duktionsmedlet skog på för lörctagct bästa
s.itt i bådc ticl och nrm. Hushållningsplanen
.krll me,l andra or''l lrjä11,a d, rr.rn.\ariHr
fÄr valtaren dr. r.nder irlrragrrnd- ar prirr-
ciperr om ctt uthållist skogsbruk, så variera
llllnqell J\ \ it kr, ll Iill, lllgrl 131 sräntn rrröi
liua nvtta på kort och låns sikt. lVilhelm Ob-
barius har ien till generalplanen logad kom-
rnerrtar-sökt klargöra sin tankar ont detta:

"N{an inser lzitt att en hushållningsplan
bör irrrzittas i enlighet med cie förhållanclen
sorn iir rådancle i ortcrr. \'illc nan t. e{. upp-
stailla en ispecialiteten sig utgreDande plan
rlri en r:r,lr. d, r .loger,-rrrrrr l_.rr ett ringr
r'ärde, der tid och arbete är'dvlbarar-c iin
skogerr, dcr-skrrlle en detalier-ad plan icke
allenasl rirra oliimplig, utan till och ntecl all
deles oduuiiu,.just etlledan man för rnvcket
belor- :rf yttre förhållandcn, hvilka i< ke äro
firrenliga mec'l dcss utförande. En plan för
clenna ort biir derföre vara enkel. och af en
siclan beskrllerrhct. att den icke liitt kan
rubbas till sin glLrnclr,al, åfl.en orn bcrvdliga-
r-e häntlelser-skulle inträlIa. saD.lt irt den
icke för' luvckct inskränker förvaltarr:n.

Ifi-irgalar-ancle p)irncr hafi n :ifr,cn efter
dcnna srLrndsats blif\'it uppstiillda, cch alla
ernskildhetel blifvit uDclvikna. NIen clerför'e
lil dock icke s:lgt rltt en specielarc b:hand-
lirrs icke bör'irkttagas, ärr plancn uppgili'er'.
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T\'clenna år såclan att den tillåter-en bättre
skötsel. utan atl blifla nlbbad.

L,n hushållningsplarr är nödviirrtlig clcr
före, att man dcrigcnom 1är k:inna skog-ens

alkastning-sfiirmirg..a, så att man säker-stäl1er
sig sår,äl för en för hög, som för en 1ör låg af-
brukning; mcn :ifi'en dcrförc, att cn r':ig der.
med är-utstakacl till lcdning fiir skogsförval-
larena sour eflerhancl uuder ticlernas lopp
aflösa hvar-andra; tr'irrtet är fördcrfligare för
cn skog, än om han planlirst ö{r''erlemnas
fiån clen ena förlaltarerr till derr arrdra. dcr
hvarje af clem söker att göra sina idder gäl-
iande. Detta ål nu fölekommen, rnen hcr

nonr år deriqenonr icke betagen hans nytti-
ga verksattrhet, utan lvår1orl fordras den rru
orn så rnycket rner?r irtt verka i spccialiteter.
na. Så t.ex. fiircfallcr dct ofta att minrlre
delar växtlis och vacker vnsre skos ät-o i pla-
nen, 1ör deras låges skull, bestämda att af-
bnrkas untler första 10 åren. I plancn kundc
icke gerna något alseende lästas härr,id,
men lörvaltaren kan och bör göra en änd-
ring hiiruti och liitir en sådan trackt stå, fi;r
en början till slutct af perioden. Finner han
sedan att tr-ackten med för-clel kan långre
bibehållas, sir kan dcn laitt utbytas mot nå-
qon annan trackt h-ån II perio<len. Dylika
föråndringar rubba jcke planen, och böra
alltid göras där s:idant med fiirmån kan ske.

Dock bör detta icke urarta isrnåaktig..heter;
tv eljest kunde detta i fiarnticlen lått rnedför:r
rrrrra lr-.rlir o, lr ' ' 

r r r L c," t r r , r d, r,:irr rirr.t{'n
kan utgöra. Sådana {örinclrinqar sår,äl som
öIi igzr ornständigheter- sorl för^efnlh i sko
gen, böra clock årligen infiir':rs iconn-oll-
bokcu. och då afclcluirrgcu for-nrligcrr ut
b1'tes liirr olika periocler-, bör-detta äfven på
kar_tan annuirkas.

Såluncl:r krrnna al clclningar- irf\'cr-hiillas
och fl) ttas fr'åD den ena pelioden till deo
aldfa; rneo nran bör, som sagt äl-, icke clril:
la cletta för liingt, sarnt alltid gör'a sig för-r'is
\.l,ldr'lLrrn,,ttt trl rä\l.tt lrjr ir Itatrre, ir i

den trackt-jag sår- att afurukir i dess slälle.
Afven måjag betånka, att clet icke är'skäl att
lemna cn trllskog Ded Elot( utseende men
svirg viixtligJhet för att i fi-amtidcu alcraf e r
hiilla tirnnrcr, t! tilhäxten rrinskas i så fall

l:2

hastict och man kunde slutligen llnna sig
gäckad då man blir^öfverty,gad delom, irtl
skogcrt aldrig uppniir clen groflcken som
f,'r,lrrr. [ärarr rrt,r lörrratligt siqtim me r.

.Jac tror mig nn hafva larit tillräcLligl u1-

för^lig och tvdlig urcil att frarnställir planer.
nas rätta nytta och ändamåI, samt hum de
bör-a fiirstås och upplittas.

Geijcrsholm dcn 23 augusti 1866,/ L.\,\'.
Obbar-ius."

Dc bäuge bröclerna Er-nst ocb Wilhelrn tt'cks
sålLrnda följa idcntiskt lika indclninssin-
str-uktioner, utsående {iån ladenrs 1ärobok.
Om övriga obbariter varit lika "bokstr:rvs
tlogrta" tordc man kunna tala oni en sårskilcl
"indelninsskultud' rltgående från Blukssocie-
tetens Skogsinstitut. Nl,vckct talar för att så

verkligen var-fallct i bruksskosarna! och att
denna kultur påverkade skoqsbruket ända
irr pi l!R0-r"ler liir.t rred jårnhanroingens
tillbakagäng då rrya avsättningsbara sorti-
mel)t tillkom såsom massaved och tirnmer
iikade möjligheternir ?rtt ek.rnonisera gall
ringarna. Då korn även kritikcn mot den
"schablonar-tadc" lackver-ksmetoden, bl.a.
från Uno \\Iallmo.

Om lat tn ineen a\ "ohbariter-
nas" skogsindelningar
G, trotn att.tuderr r.'r Olrbaritrrsörrer r'arit
var-aktist bosatta fr-ån mitteD a\' 18,10-tirlet
och intill börjzrn ar' 1900 talct kan man 1ä cn
bilcl zLr cler-as r,crksamhet soni skogsinclelar-e
och skogsfijr'\ al la.e (se bilaoa 1: (hrl Lutluic
.lolnnn Obbarius oth hans.fimili ). Upplvsning
al-oln \,ar ör'r-iga eleler fiän Bnrkssociete-
telrr Skogsi stitut lraft sirr lerksirrnhet har
val-it s\'?il-iil-c att spiira, men lissa data llar
sanrlats ien bilaga.

\lrrrr litrnct ,ttOhl,.rritt'clcr, t rarit , rqa
gelacle i b|ukeDs skogar liiirl ,{ngern,,r,r-
äh ens dalgiingar- i nor-r- till norr-a Ostcrgöt
lancl och \räster-götland i söder, d.ris. överallt
där gluvdrift och jårnfi-zrmställning var loka-
liseradc undcr 1800 talcts senare hailft. Någ-
ra skogskarlor och hushållningsplaner har
åtcrfunnits i olika bruksar^kir'- fler än de
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s<im här åtcrgivits. Elt obekant alrtul siidatrir
har-såkert försr,unnil i och rned dc omvälr.
nirgar sorn hcla brukshanteringen under'-
gått, rncn rnånga planer ligger antagligel
giimda i olika arkiv ute ilandeL.

År- I ti57 - några fr,i år före sin ckrcl - skr-ev

Obbarius cn artikel i J.nt.har.to"ls An.nalo dår
han redoejor-cle för vad han och harrs Skogs
institut åstadkonrmit som "skogsleglerare"
cl.r'.s. skogsindclare. På,150 000 tunnlirncl
hacle 20 al hans Licligpre elever infört ordrrat
tlzrkthvggcsbnrk cnligt hans normel. DesstLt-
orr hade iu i T\'skllncl Lrtbildldc skogsmän
r'år'r'ats av Obblrius och insatts soln 1örr,irlta-
r-e på sloear-, som iudelitts på samma säll.jir

Del anges i artikcln också att 47 ar.cle
skog aktarc som utbildats al Obbarirrs, :rn-
stållts på olika bruk. Obbaritn aneel sjåh irtt
dittills tLugefiir 900 000 tunnland enskilclr
skogar indclats cnligt h:rns metoclet-och att
clc nrr sköttes efiel plincipcrna I Llirdtoh i
Skogntetenskapen.

Det frarrrgzir-inte klart om ln?rn överallt
ujort fullständiga pl?urer-. I lissa fall ntrjcle
man sig nclligeu mcd en lör'enklad plau,
sotr bina onlfattaclc liirsla fasen i Obbarius
svstem, den s.k. plelirrriniira hushållnings-
planen, som innchöll en (okLlli'ir) uppskatt
ning av skogens mognadsgrad och sonl
hånför'de virrje bestånd till en viss (ar"rerk-
nings-)period.

Någon tillfiirlitlig slalistik sorn onrlättar-
\'ad obbaritema saDrrirntagct prcstcratJ har'
inte publicerats. NIöjligcn kan följande sunl-
ne ring gör:rs:

Skogsindelnirtgar utfairda t.o.m. I 857 enligr
Obbaritrs

- a\: hans elever 45fl 000 tld 22:l 0(X) ha

- enli€lt hans indcl
ningsmetod av
anclrir 1ör'r^iitt-

riirrgsrnän 450 000 tlcl 225 000 ha

Skog-sindelringar' 1857 - 190t) in Obb:rr-ius
elever, tyska skogsrniirr rn.fl.
Llcldcholms Bolas 75 000 ha
-\ndra skogsiigare (apr.ox.) 7s 000 ha

150 01)0 ha
Surrma 6(X) 000 hektar

Detta kan-jånföras nled deu sarnrnanlag-
cla arealen ar.bruksskogar som vicl mitten ar,

1800 talct torcle ha uppgåir lill l-2miljoner
lr a. ir

Rådgivare och skogsförvaltare
När-(1.1,. ObbariLrs anställdes var avsikten
me(l hans vcrksamhet inte bara att han sktrl-
lc medclela nnclelvisniug i skogens skötscl
utan :iven att han skulle \:erka solr bnlks-
iigar-nas r-ådqir,are i skogliga fi år:or Fr:rrnför
.rllr rrn,lrr rlr li,r.tr irln i Sr.riq-. irrn,rn
ririnu unclervisnjngen och IörfattirDdct tog
sii stor clel ar, hans tid. ral han ocksir ofta utc
på resor till olik:r brtrk för att bistå mecl r'ätl
och clåd om hur skocarna sLrLlle skiiLrs. t\{cd
hjlilp av sinir söuer och Skogsinstitutets eler-
cr sraracle han clirekt lör-skötsell först av
Ferrrar.rl, tr..li,q,rr. rrjr .l , r la r' .i r r r r r r ttr
klar i Bvsala, senar e för' skirtscln ar, \rästsrtra-
skogen och irvr-iga skogar- tillhöriga Rarnrruis
bnLk och slutligen liir blukspiltlon \\ccl
bcr-gs Hamrnarbr.skogcrr vid Nora. De nämn-
cla skoearnir qjiinadc naturlign'is som uncleL-
visniugsotrjekt fiir skolans elever men såker-t
ockszi som försöksfälr för clc nYa mctoder
som Obbalirrs ville inliire.

Vacl som ingick i ()bbarius åtagarrclcn be-
tr-äilande skogsskötscln frlimgår- t.ex. av av-
talet mellan Jernkontorets fullmåk1ige ocir
"Egarerr till Rrmnäs b[rk". Der stadgades att
\'.i.1\u t.l {ki'f \lllle.ta rrrrlrr 'Sk'g.i11.1i111.

tets och lårares närrnare viircl och tillsvn", att
skogcn skulle upprnåtas och "graclcr-ns" samt
skötirs "efier rcglt)r-na för en god och efter
oLten passan.le Skogshuslrållning". Bruket
skulle stå för arbelskrafl och crforclcrliga
körsior rneclan skolzrn svaracle för 1örvait-
ttingen. Obbzrrius skulle också i mån av ticl
se till skötseln av den ö\'riga Riururäs skogen
och ri\.en svara lilr att denna blev irrdelacl.
Fl I rn, r,:\ Jr arrlF.l\ ral tcr krra, lr. l;t ;,\ nine,\-
skogen trtiruför Nr)ra, sorr kom att sålla fiir
Skogsinstitutets sista Ierr år liaDt till irtt skc)

larr upphiircie I860.
Skoq-eqerrJurrr.rr rr,,l.ir Sloq.irr.titrrtet

\,ar föriagda tjänade alltså som ett 5lilgs ö\-
r)ingsskog för-eler,erna, och Obbalius ladc

t23
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tvdliscn stor vikt atL han sjiilv skulle ha heslrr
tandcråtten i :rlla sko{aliqa liåeor Är-r'angc
manget il)ncljar att han fick err rli|ckt kon-
lakt rled alla arbeten fiillrrippaclc mecl drif:
r.rr. rilL, r i,lrde rr,rrr. rrrililillr, rer .rrr l,,r.r
sie vål ltiltlogerr rrrccl inte bara clen slcnska
skogen utlln också cle ltetoc'lcr srin brLrkacle
till:irrpas ftir cless skötsel. Framiiirallt unclcr-
ti.len i\',istsura kom han atL pr-iitla skogen
sorn omezN Skogsinstitutct.

'fn,lilr finns plaktiskt taset ingr excrnpcl
kvar som kan visir hur (lbbarius skiitte sko
gen. ,{lla }rcståud sorn anlades urrdcr hans
ticl lrar:rrr,erkatr. N{en i dcn d<.lrar Jtrrthonto
rclt hi stori (r, som bchancllal skogsfriigolna,
fitrns någr-a racler', sortt antvclcr_hrrr-cle ltv
Obbarius på I650-trlcr anl:rsda besr:irrclcn
kunde hr tett sig. NIan ser fiaurför-sis cn lik-
ålcb^ig skou av tal1 och glnu, r,:ilgal)rad och
där för rncd höga r,irkeskvalitctcq s:i sorn ofta
ril:lört I'r rrl.'kuq i tsere.lrge.r .rr rrr :in
iclag.J! Samticliet måste marr ha klar-t 1ör' sig
rtt för-ändrine-sar-betet unclcr cle drvgl tio :ir-

(lll43-55), som han svar-acle för skosens
.Lör.el. irrrl krrnde hlis;lr.Lilr{, 66nrgr i1,.rrr

clc, hur energiskt han än dret nl'daningen.
Rådgirtringsverksam heten utc i olika

bruksskogar Eiällde i stor utsträckning art
"sälja" dc rrvr id6erna till brtrksägare och
brukspatroner och deras skogvaktare. I ett
brev liån brukspirtron (larl Ostbergr'' skild-
r-as ett besök rv C.L. Obbarius, åtföljd av en
rn .örr, rna. törmodligerr \.illrr Im. p,r { ):rer-
bv bruk 1843 för att bl.a. demonstrer^a s?rll
ring. "Den trellige gubbcn" Obbarius ledde
gallrirtgslauet som bestod av 12 rnan. Del-
trJ:ate i demon.rritri(rllrn \llt bl .r ö"rerllt
ägare, PA. Tamrn. Tydligen lvckades Obbari-
us övcrtyga deltagalna oD) att man genoll
sallrine kuncle avseviirt höja beståndets kvir-
litet, samtidigt som man fick ett värdefullr
till.lort .rv hli:trlrran k'lrcd. \r Ö.therl.
brcv frarrgår också att Obbarius tyclligen
impone.at genom sirrzr kunskaper och sin
stora erfarcnhct och clessutom ll,ckas sprida
trcr,nacl och entLrsiasm omkring sig.'r

Förrloclligen .följde Obbarius samma
rDönstcr som iOsterb,v när han bcsökte
anclra bruksskogal iBelgslagen, och rcsulta-
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()Ltl O:,tlrrg ( 1t06 186i), tjlintteulan i 1|ogskottt
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IetLö, dtslanlnl1nd Oslcth\ oth Sö.!olitr l)rltk. (Fato

i fernhantorelr.L h)

tel ble\ oft2r cletsamma. Nlirrrga grcps at,hans
idder och yille veta r,illkoren för ltt fil sko!:ar-
na indelac'lc till tr-akthyggesbmk enliet Ob-
b:rrirrs modell

Allteltersom Skogsinstitutet krrndc ställa
kompelenta indelar-e och förvaltarc rill lör-
fbgrnde, kunde Obbzrrius också placer-a
dem p:i olika br-uk, till cn början som skogs-
irrdclarc men eftelhlnd också som skogsför
valrare. De tlzi söner-na. sorn redan var få.-
cligutbilclade och hade crfirrenhet av skogs-
indelning i Tvsklancl, inkallades ocl.r fick
omedelbart ta sig an brtrksskogarna i Skinn-
skatteberg respektir,e Fiir-na och llermansbo.
Elierhand kundc de av Obbarius s,jiilv utbil
dade tre siinerna ståilas till förfo!:ande; vid
Simonstorp, på Alvkarleö bruk och på olika
håll i \'ärmland. lJppdragen i Vårmland
samordnades till en början med skolverk-
samheten, eftersom en av sönerna nråste
Irjålpa fadcr-n med rrndervisningen.

\llr, frer'om åren gr, k lum idcerrra om
trakthyeeesbrrrkets övcrlägsenhet gentemot
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blzidninsen irtt fii allt större spridnine. T Lir
licllas f:rnns irrg^a moLs;ittningal mellarr r,licl
sorn tirclcs ut fl ån Kunul. Skogsiristitutet på
Djtir-gir-clen i Stockholm och dct som ple
clikades flån Obbarirrs LaLedcr. NIen ut\eck
lineel gick snabbast i Bcreslagerr, clilju
itltrks:igarna kunclc konslilter_a att miln kull
clc liilja de D1'a sisnaler a uran alt behö\'a
llrirska uttaF-et a\' lriikol ur- skogarna, -ja, clet
sig faktiskt ut som om uttiiqcn qenolu dc
nla lretodelna skuile kurrna ökas i fr-am-
tidcn. Snalt szrgt i I arje del av det vidsträck-
ta omlziclc, diir-htttor-na och halDrarna falns,
kuncle man sc spårel av obltat iter.rras age-
rande. Salrtidigt som.jårnbr.uken söktc sig
rr,'r rrrt ijai-trrr l':r de orilrd:r :log.rrrra. rr.i-
kol, upp liirrgs Nor-rlarrdskusreu och in i lan-
det läuss Iloddalarna, splecls de nva l?ir.oru:r
oru trakthlggesrnctocleus förclelar- och bläcl-
nirrucns fiilclår'r'lighet. Först när rushen ef-
tcr såglimlrer- startadc i och med att expor.t
sågar biir-jacle anläg-gas, blev det en viss åter.-
gång tilJ den forn av bliclnine, sour innebar
att balll dcn rjktigt grova slogcn arvelkadcs,
d.t.s. timne tl.iidning.

I Kungl. Skogsstylelscns insrr.uktion 1ör
de irlirniinna skogarnas indehrine till ordnad
hushå11ning 1867 1öreskrer,s, att hur.udprin
cipen för indeinirrgcn skullc var-a u.akrh,vg-
gesbruk, nreu att 1ör Nor-rlands del, diir barir
flottbart srigtimrr.tel kuncle ar,siittas, skrrllc
uppskattnineen endast avse dcn gl iivr.e sko-
gert. "'t Kr-onopalkcr-na i Norrlancl indcl:rdes
rclativt tidigt, ofta som sommararbcte undeL
liir-ares ledniDg av SkogsinstituteLs stndenlet:

Nrir motsvaranclc indellingar start.adc p:i
sågr"crksbolagens skogal i norr är för-författa-
lcn obekant. li;int är art\Aioxnir Bruks sLogar
blev irrclelacle för trakthuggnine av Ernst
ObbarirLs i bör-jan ar [860 talet, då han ifvr.a
.' r,, r : r r r . r r i I 1,1 ii,lj.irnbrrrler i \,,\r.r. N,l.rn

kan också på goda erurlder ao La rtt (leo.g
( )hharilrr. som \ar ilI.rälld ar {.r.rrri u,.rrr-
ken 11J52-77 och hade Graninge respektive
Gärde gård i Strömsund son bostadsort, åver.r

rill viss del var sysselsatt med atr uppskatta dr-
kesförråden i brukets skogar och att planera
deras skötsel, även om hans hur,udsakliga
.rprpgifr rar,rrr.r,rra lÄr ar r erlrrinq.rr rr.r.

I h:rynan. Obbarius (1811 1880), iiltlste sonen till
(itrl Lutluig, lndc rytk .\kagsutbilduing lar t'örst )r-
he.srerksan i 'l'\skland. Han bodde i l)1sala frrin
185 1 , rfter shalans Jl1urLttiE, o(h rar skogsfiirualtate
ril l"trnutoken ath Karmantbo Lruk I811 M9t|

I (]åstrikland och Dalarna r.ar flera av
obbaritcrna t,erksamma, bl.a. i I{ungsfors,
Hammarby, Forsbacka, Limå bruk (Siljans-
uris), I-ångshlttan, Garpenberg, Vikmans-
hl'ttan. Gr-änssbirmmar och Silvbere. I Upp
lancl farrns de i bnrksbygtlelrra uppe i nord-
ost. I \räslrrrnland och Värmland var obbari-
terrlajämnt splidda övcr alla bruksskosarna
med en viss koncentration i \rärmlancl clär
flddcholur tidist clrev en måhreclveten skogs-
virrcl, och i de r'åsnnarrländska traktcrna kt-iug
Skinnskatrebers, Fagersta och Ramnås. Her-
rnan Obitarius val fön'altar-e av Färn:r bruks
ocir X:rrmansbo bruks skogar hela sin aktiva
ticl. ()bbariter fanns även ridvis som skogs,
fiirvaltare i Skinnskatreberg, Fasersta och
\'ästanfors, Nlalinssbo, Kloten, Seglingsberu,
Svanå och Skultuna. Ockszi bmksbygdcrna i
Nirke. SiJrmlanrl c,, h rrorr'a ö.r.:r:qärland
utnyttjade obbaritcrnas ljänster, bl.a. FIam
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marby vid Nora, Villingsberg, I{assellbrs,
Lirssår'ra (Laxå) och Simonstorp. Att några
elt r l'r lrirr Bruks.or^ierererrs SLogsinsrirrrr
skulle ha vzrrit verksamma söder om ()ster
götlancl, Västcrgötland och \är-rnlancl år clä-

remot inte bela€!t.
I slurct av 185o-talet kunde C.L. Obbarius

stolt rapportcra till Brukssocieteten att 2l ar,

hans gan-rla eleler var verksamma som skogs-
förvaltare i Sverige och två i Finland. Dess
rrrom lr..dc han lör mrdlar an.rållni'rg al sjrr

tyska jägmiistare som skogsförvalrare. 47 ut-
bildade skogr,aktarc hade också skickats ut.
Obbarius bedömde vid samma tillfälle att ca
450 000 ha skog (900 000 tunnland) sköttes
i enlighet med Sko€lsinstitutets principer.tn
Trots det imponerande resultatet uttrycker
Ohhar irrs i 'Lrircl'rn till BruLssocieteren sin

oro för framtiden. Han påpekar att många
bruksskogar ånnu inte kommit under ord-
nad förvaltning:

"Våra flesta bmksskogar befinnas der-
emot i det mest oregclburrdna skick, till föl-

-je af dct sii långe följda, men ändamålsvid-
riga bruk, att låta dem afkolas af underhaf-
vande på det sätt, att hvar och en af den fått
sig tilldelad en del afskogen, hvarest han år-

ligen skolat a{tola en viss qvantitet utan an-
nan föreskrift om ordningen, än den hans
egen beqvåmlighet och fördel kunde före-
stafva. Derföre äro våra skogar så sönder-
styckade och visa den mest brokiga omvex-

lirrg af ung, rnedelålders och gammal skog,
nyligen aibrukade, ännu obeväxta kolfall,
samt emellan eller på clessa, vid afblukning
af de större träden, qvarlemnacle holmar
u, h r, rn.ur al äldre o,^lr ) nqre :lo{. i' mtl
en mängd vindfällen, skatar^ irf fiillt timmer
och annan ånnu btukbar ved, liggzrnde
spridda i skogens alla delar, obegagnade och
öfverlemnade åt förruttnclscn. Alla dessa
srnärre holrnar och remsor åldre skog samt
allt brukbart, som li5;ger qvar i skogen, böra
först anvåndas och komma till nytta samt
skogens oregelbundenhct gcnorn bortskaf-
fande deraf åtminstone minskas.

Ven [ör de..a preprrr,rtira arheten.itgå
ofia flera,ja vid många skogar 8 å 10 år, hvar--

cfter först en ordcntlig skogsskötsel och re-
selbundna fällningar kunna införas. Dessa
åter måste fbrtgå minst lika lång tid innan
den verkliga nyttan deraf blilver nog tydlig;
n i,lla lörminerna.if en på \amma pr irr, iper
:rödd r egelhun den 'logshu.h.rllnine. r.e:..
jordmånens förbättring, en öfver hela sko-
gen utbredd större och frodigare r'åxtlighet,
skogens större rikedom och högre verkliga
altastning visa sig först efter en tid af20 ä 30
år för den mindre skogskunnige eller den
som icke kan följa skogens förändring rned
beståndig uppnärksamhet."

En samn-ranställning av den verksamhet,
som de fiån Skogsinstitutet utcxaminerade
bedrivit, finns som bilaga 2.
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