
MAG 

03307 

,r. (" 

HANDLEDNING I " 

I 

SKOGS-SKÖTSEL . . 

FÖR 

ALLMOGE. 

AF 

C. A. T. Björkman. 

/ 
I 

STOCKHOJ,i\f, 
SA�rSON & W AU,IN. 

- -.- ---- �'f<l:S,�-"� 
Pris: 60 öre. 



���------- --- r 

HANDLEDNING 
I 

SKOGS-SKÖTSEL 
FÖR 

ALLMOGE. 

AF 

C. A. l. Björkman. 

Prisbelönt af Kongl. Patriotiska Sällskapet. 

STOOKHOLM, 
!)igfrid F1Qdins boktryckeri, 1870. 

Ii 
� 
� 
� 
I Ii 



Innehåll. 
Sid. 

Förord . 1. 
Följden af det hittills brukliga sättet att behandla 

skog och vinsten af ordnad skogshushållning . 3. 
Huru skog förkofras under ordnad skogshushåll

ning sid. 3; Huru skogen försämras genom den nu 
brukliga hushållningen sid. 4; Förlusten genom nu
varande hushållning sid. 5; Vinsten af ordnad 
hushållnilJg sid. 6. 

Huru en plan till ordnad skogshushållning å smärre 
hemman skall åstadkommas 6. 

Trakthuggning ej alltid lämplig för smärre sko
gar sid. 6; Ordnad blädning sid. 7; Erforderlig 
hushållningsplan kan skogsegaren sjelf upprätta, 
sid. 7; "Undersökning, i sådant ändamål, hvarest 
den äldre, medelålders och yngre skogen befinnes 
sid. 8; Skogen delas på grund härar i tre afdel
ningar sid. 8; Huru denna delning skall ske, om 
karta finnes sid. 13; Huru delning skall ske, om 
karta ej finnes sid. 13; Huru årsafverkningen kan 
bestämmas, om karta finnes sid. 22; Huru ärsaf
verkningen kan bestämmas, om karta ej finnes sid. 
23; Årsafverkningens bestämmande genom upp
skattning sid. 26; Omloppstidens bestämmande 
sid. 29. 

Huru afverkningen skall ske, för att återväxt ge-
nom sjelfsådd må uppkomma. 29· 

Huru skogshuggning IIU plägar ske sid. 29; Huru 
afverknilJgen bör ordnas sid. 30; Hyggesplatsen i 



.� I 
skydd föl' stormar sid. 31; Ål'safverkuing på ett J Ii l i ställe genom trakthuggning sid. 32; Fröträd sid. l·i 32; Röjning af hygget sid. 33; Återväxt sid. 33; 1 
Årsafverkning genom flera smärre hyggen sid. 34; 1 
Blädning sid. 36; Utvidgning af föregående hyg- I 
gen sid. 38; Öfvergång från ena till andra afdel- I ningen sid. 39; Blädning i de norra orterna sid. 39. j 

Huru gallring bör verkställas 41. 
HjelpgalIring sid. 41; Beredningsgalll'ing sid. 

42; Huru hjelpgallring bör ske sid� 42; Huru be
redningsgallring bör ske sid. 44; Rensningsgall
ring sid. 45. 

Huru skog skall uppdragas genom sådd och plan-
tering 

. 
46. 

När sådd eller plantering beh6fves sid. 46; Tall
ochgranfrö sid. 47; Björkfrö sid. 50; Öfriga skogs
fröslHg sid. 51; Sådd sid. 52; Sådd af tall- och 
granfrö sid. 52; Sådd af björkfrö sid. 54; Sådd af 
alfrö sid. 54; Sådd af ollon sid. 55; Blandad sådd 
sid. 55; Plantering sid. 56; Plantskola sid. 56; 
Tallplantering sid. 57; Granplantering sid. 58; 
Plantering i gropar sid. 59; Plantering med jord
klimp sid. 59. 

Huru hagmarker böra skötas, för att gifva vir-
kesafkastning utan olägenhet för betet . 60. 

Skogsmark i hagarne sid. 60; Betesslätter sid. 
60; Topphuggning sid. 61; Skötseln af björk
skogen i hagarna sid. 61. 

Huru virkesafkastning från sanka marker kan er-
hållas 

' 
65. 

Alskog å dylika marker sid. 65; Återväxt ge
nom skott från stubbar och rötter sid. 66. 

14 träsnitt skurne i Stockholms Slöjdskola. 



Af förfädren hafva vi emottagit fosterjorden be
krönt af resliga furor, skuggad af väldiga granar och 
omkransad af leende löfskog. 

Detta herrliga arf gafs oss dock ej utan förbe
håll. Visserligen var det i cke något med bokstäfver 
skrifvet - våra fäder trodde oss om bättre än att 
sådant skulle tarfvas - men det:emot var det ett vil
kor, som måste fi�nas djupt inristadt i hvars och ens 
rättskänsla, så framt denna ej är qväfd af ett fåviskt 
begär efter stundens vinning eller insöfd af en för

aktlig liknöjdhet. Och detta vilkor, denna heliga 
förpligtelse är: att åt efterkommande öfverlemna arf
vet sådant det af oss mottogs, - förkofradt men ej 
försämradt. 

Huru vi hafva motsvarat detta af de gamla oss 
lemnade filrtroende, det ,utvisa de på allt skydd blot
tade svedjefälten, der mångenstädes hvarje spår af 
fruktbar jord blifvit förtärdt och hvilka derför nu, 
der svalkande skogar filrr utbredde sig, endast alst.ra 
ljung' till ett torftigt bete för geten; det vittna, en
dast allt för ojäfvigt, de af solen hvitbrända bergen, 
som, i stället för skogen, afspegla sina hemska drag i 
elfvar och sjöar; det tillropa oss på ej få ställen bar
nen, der de i kulna vinterqvällen måste sakna den 
lifvande värmen från hemmets härd; och de utgles
nade skogarne, der stormen numera har fritt spelrum, 
tillvita oss vid hvarje steg att vi svikit förtroendet. 

Ännu unnes, dock tid att bättra hvad som är 
brutet. Trots förödelsen mäktar jorden ännu, att 
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låta kraftiga stammar uppspira från de frön, som 
falla i dess sköte; och en ringa möda, något l itet 
omsorg endast skall vara nog att framkalla skog å 

'den mark, der plogen mötes af klippan eller der lian 
brytes.  

Men dröj ej, om du är en fäderneslandets vän, 
att i din mån s ö ka afväl'ja dess undergång, hvilken 
oundvikligen följer skogarnes tätt i spåren! - Betänk 
att äringen af dina tegar, dina barns lycka och tref
nad, samt gamla, kära Sveriges framtid och oberoende 
hvila på skogarnes bestånd! 



Följden af det hittills brukliga sättet att behandla skog 
och vinsten af ordnad skogshushållning. 

Å ett tunnland (5,6 qvadratrefvar) medelmåttigt 
bördig mark,. tätt beväxt med tan. och gran af 20 
till 100 års ål,dej:, tillväxer skogen årl igen i m edeltal 
lpm mycket som en half fam n  ved eller 50 kubikfot. 
Å en l i ten skog af 50 så beskaffade tunnland (280 
q vadratrefvar) är den årliga till växten således lika 
med 25 famnar. Enär man nu, utan skada, årligen 
kan afverka lika mycket som skogen under samma 
tid tillväxer, så får man å en dylik skog allt fram
gent årl igen afverka 25 famnar, bestående af timmer, 
ved, stängselvirke m. m., under vilkor likväl att af
verkningen lämpligen ordnas, och att ej ett träd här 
och ett der utplockas, samt att åtgärder för återväxt 
ej försummas, del' skogen blifvit borthuggen. Till 
nämnde afkastning kan ytterligare läggas omkring 5 
famnar, som erhållas genom utgallring af förtryckta 
träd samt genom grenar och stubbar, der sådane, 
som sig bör, tillvaratagas, hvarigenom virkesafkas t
ningen stiger till 30 famnar. När en ordnad afverk
ning på detta sätt fortgått öfver hela skogen, hafva 
träden, der början med

-
huggningen gjordes, uppväxt 

till den storlek, att afverkningim å samma ställen på 
nytt kan vidtaga. Men 80m skogsmarken genom den 
täta skogen och det rikliga affallet af barr vid en 
dylik ordnad skogsskötsel i betydlig mån förbättras, 
i följd hvaraf skogen afsätter större tillväxt, så kan 
afverkningen då i samma mån ökas; och det är icke 
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för högt beräknadt, om man antaget denna tillökning 
till 10 famnar f:lamt hela virkesafkastningen således 
till 40 famnar, bestående af de olika slags virke, som 
till husbehof erfordra". 

Om man åter å en skog af ofvannämnde vidd 
och beskaffenhet i stället, såsom vanligen sker, gall
rar ut de  b ästa och vackraste träden och derigenom 
åstadkommer små, på skog biottade Öppningar, så  
minskas tillväxten å r  från år. Å dessa platser upp
växa nemIigen i allmänhet ej några plantor, emedan 
de derstädes sakna tillräckligt solljus och luft, hvilka 
dock äro nödvändiga för plantornas fortkomst. Och 
o m  icke desto mindre plantor skulle uppkomma, der 
två eller tre träd på samma plats blifvit borttagna 
oeh der öppningarna således äro något större, så för- I 

qväfvu s de l ikväl inom kort af de  närstående trädens 
grenar, som sluta sig tillsammans öfver plantorna och 
från dem utestänga solljuset. Då således de  träd, 
som afverkas, ej' ersättas genom ånyo uppväxande och 
då dertill de bästa träden utgallras, så är det tydligt 
att skogen skall blifva allt glesare och glesare samt 
allt sämre och sämre. Men en dylik utglesnad skog, 
som till det mesta består af träd, hvilka såsom qvi
s tiga och krokiga eller skadade blifvit förbigångne 
vid afverkningarna, kan naturligtvis ej heller på långt 
när tillväxa lika mycket, som en väl vårdad skog. 
Måhända förefaller ej minsk:ningen i tillväxt så syn
barlig ?-nder de första 10 eller 20 åren, derest sko
gen från början varit väl försedd med träd af den 
storlek, som vanligast erfordras till husbehofsvirke; 
men efter nämnde tid skall man bland de mariga 
och risiga lemningarne af skogen säkerligen få söka, 
och det ofta förgäfves, ej allenast efter timmer, ut�n 
till och med efter tjenlig trindstör. Sedan skogen 
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blifvit bringad i ett sådant tillstånd, tillväxer den ej 
fjerdedelen af hyad den förut årligen afsatt i till växt· 
m assa. Som behofven af virke dock snarare till· än 
af taga, blir skogen inom kort i allo otillräcklig och 
då dröjer det ej länge innan äfven den obetydliga, 
mest af sjukliga och skadade träd bestående återsto-, 
den af skogen försvinner, till fyllande af de oafvisliga 
bränslebehofven. 

I penningar
' 

uttryckt skulle nyss anförde jemfö
relse mellan ordnad och planlös skogs hushållning ut
falla ungefär sålunda : 

Antag att den skog af 50 tunnlands vidd, hvil
ken vi här tagit till exempel, tillhör ett halft mantal, 
s om årligen behöfver : 
10 sågtimmer il, 20 kubikfot 
20 byggnadstimmer il, 15 d:o 
10 lass gärdsel il, 331/3 d:o 
500 st .  stör il, 20 kttbikfot pr 100 
20 famnar ved af 3 alnars höjd, 4 alnars bredd 

och 6 qvarters ved il, 100 kubikfot *) eller 
26% famnar af 3 alnars höjd  och bredd 
samt med 6 qvarters ved. il, 75 kubikfot 

2 lass slöjdvirke . 

200. 
300. 
333. 
100. 

�OOO. 
67. 

-
S:a kubikfot 3000 

eller tillhopa 30 famnar. 
Med nu brukliga hushållning och om skogen ej 

från början var dess rikligare försedd, kan utan öfver
drift antagas, att timmer tryter efter förloppet af 25 år. 
Inköp af sådana till ett medelpris af 3 Rdr 50 öre 
kostar sedan öfver 100 Rdr om året, utom forsling. 
Efter ytterligare 5 års förlopp saknas äfven stör, som 
il, 4 Rdr pr 100 stycken kostar i inköp 20 Rdr. Sedan 

*)  En dylik famn om 100 kubikfot fast mlltt utgör enheten vid 
beräknandet af en skogs afverkningsbelopp. 
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10 år härefter förflutit, befinnas de qvarstående träden 
vara allt för qvistiga o ch skadade, för att kunna 
klyfvas till gärdsel, hvilket således då jemväl måste 
köpas till ett pris af omkring 3 Rdr lasset eller 30 
Rdr för 10 lass, hvarigenom en årlig utgift af öfver 
150 Rdr blifvit lagd på hemmanet -: en börda som, 
när omsider äfven slöjdvirke och till större delen 
också ved fattas, ytterligare ökas med minst 50 Rdr, 
så att utgifterna för husbehofsvirke uppgå till 200 
Rdr, hvilket utgör ränta på 4000 Rdr, hvarmed går
dens värde sålunda blifvit förminskadt, under det 
egaren årligen haft ansenliga omkostnader, för an
skaffande af husbehofsvirke. 

Alla dessa utgifter och detta betydliga nedsät
tande af hemmanets vård e undvikes deremot genom 
en ändamålsenlig skogsskötsel. 

Efter framställandet af de,ssa tvenne bilder af en 
väl vårdad och en misshandlad skog, bör det ej vara 
svårt att inse nyttan af· den ordnade skogshushåll
ningen och fördelen af att, äfven med en så liten 
skog, som den vi här föreställt oss, ej allenast för . 
all framtid vara försäkrad om htisbehofsvirke, hvilket 
{lljest till· ett säkerligen allt mera stigande pris måste 
inköpas, utan äfven kunna genom en förbättrad 
skogsvård öka virkesafkastningen och i följd deraf, 
då virkesbehofven vid hemmanet ej äro dess större, 
bereda en inkomst genom försäljning af öfverflödigt 
virke, utan skada för skogen. 

Huru en plan till ordnad skogshushållning å smärre 
hemman skall åstadkommas. 

Den så kallade trakthuggI).ingen, hvarvid afverk
ningen för året inskränkts till ett visst gifvet hygge, 
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vanligen utgörande 1/100 eller Y120 af skogen, är otvif
. velaktigt det mest ändamålsenliga afverkningssätt uti 
något större skogar, der årshyggena kunna innehålla 
alla de olika virkesslag, hvilka erfordras till husbe
hof vid ett hemman. Men i sådane smärre skogar, 
som här hufvudsaldigen afses, hvarest årshygget skulle 
blifva så litet, att man ej kunde förvänta att derå 
finna virke af de särskilda vid gården och i landt
hushållni�gen behöfliga sorterna, der måste trakthugg
ningen tillämpas med vissa inskränkningar, emedan 
det eljest skulle kunna hända, att när man t. ex. före
trädesvis behöfde tim mer, årshygget ej Innehöll annat 
än gärdselskog och tvertom. 

. 

Enär denna omständighet ej kunnat annat än ligga 
i öppen dag för' de) mindre skogsegarne, så är det 
ganska sannolikt, att skogsmännens ovilkorliga yr
kande på trakthuggning varit ett ej oväsendtligt hin
der, för spridande af en ordnad hushållning, genom 
att afskräcka mången, som under andra förhållanden 
måhända varit benägen att tänka på skogens bättre 
vård. Men lyckligtvis kan en ordnad skogs hushåll
ni ng, utan allt för sträng tillämpning af trakthugg
ning, geno mföras på ·det sätt, att man söker förbättra 
det gamla förfal'andetvid skogsafvel'kning genom att, 
så mycket som förhållanderna tillåta, närma det
samma till trakthuggning. Det skogshushållningssätt, 
som då uppkommer, kallas ordnad blädning; hvilken 
numera, på grund af Kongl.· Bref till Skogs-Styrel
sen af den 20 Juni 1867, äfven skall införas å all
männa skogar, som i anseende till obetydlig ytvidd 
eller i följd - af någon annan o mständighet ej lämpa 
sig för 'trakthuggning. 

Son� all hushållning bör grunda sig på en plan, 
hvilken dock kan vara mer eller mindre utförlig, 
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skola vi nu se till huru man bör gå tillväga, för att 
åt sig sjelf, utan kostnad, åtstadkomma en plan till 
ordnad skogshushållning. Denna plan kan visserli
gen ej blifva så fullständig, som de af skogsmännen 
vid deras skog'lindelningar upprättade hushållningspla
ner, men likväl lemna vissa erforderliga stödjepunk
ter för hushå,llningen. Låtom oss för sådant ända
mål bibehålla det förut antagna exemplet :en skog 
af omkring 50 tunnlands vidd. 

Man har då först att undersöka och inskärpa i 
minnet, hvarest de äldre, medelålders och yngre skogs.,
bestånden *) förefinnas; men om dessa bestånd, såsom 
merendels är  fallet, ej  förekomma hvart och ett för 
sig utan i stället mer eller mindre blandade med 
hvarandra, så bör man söka urskilja, hvarest hvar och 
en af de olika åldrarne är rådande. Härvid behöf..., 
ver man dock ej fästa sig vid att ungskog, som växer 
inom ett öfvervägande gammalt bestånd, jemte detta 
kommer att ,räknas till gammal skog, likasom ej hel
ler vid att gamla träd, som· förefinnas spridda i yngre 
skog, med denna sednare hänföras till ungskogen. 
Den gamla skogen är den, som utväxt till timmer 

- eller till dermed jemnförlig storlek, och är oftast öf..., 
ver eller omkring 100 år; den yngre skogen är sådan, 
på hvilken man ännu genom att räkna qvisthvarfven 
något så när kan bestämma åldern ända till 40 år; 
den skog, som är emellan 40 och 100 år, får deremot 
namn af medelålders. 

Har skogen vid laga skifte eller genom annan 
landtmäteriförrättning blifvit uppmätt, så att karta 
deröfver finnes (fig. 1), har man att med ledning af 
denna och de uppgifter o m  ytvidden, som äro att 

') Med bestand förstas hvarje del af skogen, som genom olikhet 
i alder, trädslag, täthet eller växtlighet skiljer sig frh sin omgifning. 



Fig. 1. 



Fig, 2. 
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hemta från kartebeskl'ifningen, dela skogen i tre un- -

gefärligeu lika stora afdelningar, så att den äldsta 
skogen kommer i en afdelning (l), _ medelålderssko
gen i den andra (II) och ung.-kogen i den tredje nf
delningen (III). Härvid kun det dock hända, om 
endera af dessa åhlel'sklasser förekomm er på två el
ler flera ställen, t. ex. ungskog i begge ändal'lle af 
skogen, att samma afdelning förl�gges på två eller 
flera trakter (fig. 2). Skulle äldre och yngre skog 
vara så blandad om hvartannat, att man ej kan be
stämma någon viss trakt, der skogen är äldre än på 
en annan, eller om endera af åldersklasserna helt  och 
hållet saknas, sa bör den befintliga skogen icke desto 
mindre afskiljas i tre något så när lika stora delar. 

Till gränser för dessa afdelningar antager man 
å kartan utmärkta vägar, kärr eller berg (fig. 1 a b 
och c d, fig. 2 a b, c d, e f och i k); men om sådan e 
föremål ej finnas, uppdrager man å kartan, mellan 
några punkter, som å marken lätt kunna igenfinnas, 
gränserna föl' afdelningarne med räta blyertslinier (fig. 
l e f, fig. 2 g h). Derefter låter man en person ställa 
sig vid den plats å marken, som motsvarar liniens 
ena ända (fig. J e) och sänder en annan person, försE/dd 
med yxa, att förfoga sig t ill den plats, som motsva
rar andra ändan (fig. 1 f) af lini en. Den förstnämnda af 
dessa personer uppgifver från sin plats (e) höga rop, 
hvarpå den andra begifver sig framåt i den riktning, 
som ropen höras, u n der framåtskridandet allt jemt 
utmärkande liniens sträckning m(�delst att bläcka i de 
träd, som han  närmast går förbi. Härigenom blir 
således gränsen äfven i skogen angifven. 

:Finnes ej någon karta, så l-ärer man väl ändock 
kunna verkställ a  skogens afskiljande i de ofvannä mnde 
tre delarne, utan alltför stOl' olikhet i ytvidd dem emel-



lan, då frågan blott gäller en så liten skog, som den 
vi här antagit såsom exempel; och då cm skillnad af 
några tunnland ej är af synnerlig , betydenhet. Till-
tror man sig ej att företaga delningen endast på ' -

grund af den kän;Iledom, som man förskaffat sig om 
skogens form och utsträckning, så kan man för ända-
målet gå till väga på följan de sätt : 

Man uppstakar en linie genom_skogen, der denna 
har sin längsta utsträckn�ng, t. ex. från norr till sö
der, mäter längden af denna linie medelst ett par 
till 25 alnars längd hopskarfvade oxtömmar, samt ut
märker hvar 100:de - aln, genom att för hvar fjerde 
tömiängd i marken nedslå pålar med fortlöpande num
mer. På ett pappersark uppdrager man utmed tum
stock ett' streck (fig. 3 A B), hvilket bör vara lika 
många tum långt, som linien i skogen iunehåller 
lOO-alnslängder. Å detta streck utsättes tum talet 
med samma nummer, söm å pålarne. Med tillhjelp 
af korstafla *) utstakur man vid hvarje påle en linie 
åt begge hållen, öster och vester, samt uppmäter äf
ven dessa korslinier, dervid alltid börjande från på
len. På papperet uppdrager man vid tummärkena 
vinkelräta korsstreck (fig. 3: C D, E F, G H o. s. v.y 
samt afsätter å hvart och ett af dessa streck , från 
tum-märkena å strecket Å B åt ömse sidor räknadt, 
lika många tum, som den motsvarande linien inne
håller 100 alnar. Skulle linien A B hafva fått en 
så4an rigtning, att den ej genomgår hela längden af 
skogen, utan dessförinnan träffar gränsen vid B (fig. 
4), hvarigenom : den söder derom belägna delen af 
skogen skulle blifva utan tvärlinier, så bör från en 

. *) Korstafla finnes nnmera. att köpa i de flesta salnbodar, der Iandt
bruksredskap. försäljas, o/ch kännedomen om sättet för dess begagnande, 
hviIket ju sil. ofta förekommer vid dikning m. fl. IllndtmannagöromlU, 
torde kunna anses temmeIigen spridd. 

. 
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21 
hundrapåle å den första ifrån linien A B vid B ut
stakade tvärlinien (B Y), med korstaflan utsättas en 
linie (Å Ä), som utstakas till ändan af skog�n. 
Denna linie uppmätes likasom A B och från hvar 
100:de aln å densamma utstakas tvärlinier, hvilka 
samtliga linier, på sätt förut är nämudt, å papperet 
uppdragas till den längd i tum, som uppmätningen 
af linierna å marken gifvit tillkänna 100-alnar. Hvad 
som vid uppmätning af linierna å marken öfverskju
ter jemna lOO-alnar utsättes äfven å korsstrecken. 
En töm]ängd, 25 alnar, svarar härvid mot 1/4 tum, 
så att om t. ex. en linie på marken uppmätes till 
300 alnar och' 3 tömiängder (75 alnar), så blir mot .. 
'svarande streck ä papperet 3 och 3/4 tum. De punk
ter, som man erhållit vid utsättande af tumtalet å 
strecken, sammanbindas härefter nemligen (fig. 3) A 
med e, e med E, E med G, o. s. v. rundt om. 

Om skogen utefter hela längden på endera sidan 
begränsas af en rät rågång (fig. 5 A B), så kan 
man från _denna på hvar hUndrade aln efter korstafla 
utstaka tvärlinier, hvilka likasom rågången, på nyss 
angifna sätt, uppdragas å papperet, der deras änd
punkter, för erhållande af den motsatta skogsgränsen, 
sammanbindas, sedan tvärliniernas längd genom mät
ning, såsom förut är anvisadt, �blifvit bestämd. 

Härigenom har man nu vunnit en, visserligen 
ganska ofullständig, men dock för vårt ändamål an
vändbar bild af skogsmarkens gränser, på hvilken 
man, med ledning af de utefter linierna för hvar 
hundrade aln nedslagna pålarne, jemväl kan utmärka 
gränserna för större mossar och kärr m. fl. dylika så 
kall�de impedimenter (fig. 3 a-f, g-i). Å denna 
bild afskiljer man sedan, på sätt förut är nämndt, de 
trenne efter skogens olika ålder bestämda, ungefär 

i I, 
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lika stora afdelningarne.  . Härvid tages en eller flera 
af de redan utstakade linierna till gränser (fig. 3 
N. O.), då ej vägar, kärrlaggar eller berg finnas 
lämpligt belägna, för att utgöra skillnad mellan af
delningarne (fig. 3 i-g). Om man delar in bilden 
i rutor såsom figuren angifver, kan man härigenom 
lättare få afdelningarne något så när lika stora, i det  
man t,il lser att, de inprickade impedimenterna obe
räknade, ungefär lika många rutor komma på hvar af
delning. 

Sedan skogen sålunda blifvit afskiljd i tre afdel
ningar, blir det fråga om att ungefärligen bestämma 
huru stor årlig afverkning densamma kan tåla. Om 
skogen förut blifvit uppmätt och lagd å karta, möter 
beräknandet häraf ej någon svårighet, der est man ej 
eftersträfvar en större noggrannhet, utan åtnöjer sig 
m ed ell för ändamålet något så när nöjaktig uppgift. 
Man inhemtar då af landtmäteribeskrifningen öfver 
skogen huru stor ytvidd  denna innehåller samt huru 
mycket deraf, som upptages af ofruktbara berg, kärr 
och mossar. Ytvidden af dessa fråndrages skogsvid
den, hvarigenom man vinner kunskap om huru många 
tunnland mark, som äro skogbärande eller till skogs
börd tjenlige. Enär nu, såsom förut är nämndt; 
hvarje  tunnland medelgod skog årligen tillväxer lika 
mycket som lA famn eller 50 kubikfot och emedan 
man utan skada kan afverka l ika mycket som skogen 
tillväxer, så är det tydligt, att man för hvartannat 
tunnland får afverka 1 famn eller 100 kubikfot och 
således lika mycket som 25 famnar å en medelgod 

skog af 50 tunnland verklig skogsmark, som är be
växt med både yngre, medelålders och äldre bestånd. 
Är skogen gles eller h'ögvaxt, bör dock afdrag i för
hållande dertill göras, så att man beräknar t. ex. 
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endast 40 kubikfot på tunnlandet eller, so� år det
samma, 2 fam nar för hvart 5:te tunnland, då årliga 
afverknin gen å en skog af 50 tun nlands vi dd således 
får uppgå till 20 famnar. - Ehuru 50 kubikfots till
växt på tunnlandet är att anse såsom medeltal, bör 
man d ock ej gerna, äfven om skogen är af bättre be
skaffenhet, göra s i n  beräkn ing efter en högre tillväxt, 
emedan det ino m skogen merendels förekommer im
pedimenter och kala ställen, eller s. 1;:. luckor, som 
ej bl ifvit u pptagne å lalldtmäterikartan, men hvilka, 
såsom varan d e  i sak nad af skog, ej l emna någon till
växt. Då nu dessa sm ärre impedimenter och lucko�· 
ej bl ifvit fråndragne d e n  ege'ntliga skogsmarken, i 
följd hvaraf denna kom mit att antagas till större vidd 
än den i verkligheten innehåller, så är det nödvän
digt att till  motvägande af detta fel; se till att ej 
för stor til l växt beräknas.  

' 

!far skogen deremot icke förut blifvit lagd å 
karta och man ej heller har kännedom om dess yt
vidd, hvarorn dock n ågon kunskap för anställande af 
nyssn ämnda beräkning är nödvändig, så finnes likväl 
en utväg att få ett un gefärligt begrepp om ytvidden 
med tillhjelp af, den bild u taf skogens gränser, som 
vi, på sätt förut är an gifvet, genom staklinierna 
(fig. 3) förskaffat oss .  Yi veta nemligen genom mät
ning h uru lång hvarje korslinie är. Man samman
lägger (adderar) då alla dessa längder: 

l! 



l:sta korslinien, 
2:dra » 
3 :dje l) 
4:de l) 
5:te » 
6:te » 
7:de » 
8:de l) 
9:de » 

10:de » 
11:te » 
1 2:te » 
13:de » 
14:de » 
15:de )) 
16:de » 
17:de » 

C D, åt vester 325 
E F, 
GR , , 

» 
l) 
» 
» 
l)' 

» 
» 

, » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

........ """''"':::'.,...,-'-� ,---

325 
325 
300' 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
325 
350 
350 
350 

och 
l) 
» 
l) 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

to:> 
>I>-

åt öster 25 alnar, det är 350 alnar 
l) 75 » » 400 l) 
l) 75 l) l) 400 » 
» 1 25 » » 425 » 
» 100 » » 400 » 
» 125 » » 425 ») 
» 150 » » 450 » 
» 250 » » 550 » 
» 250 » » 550 » 
» 250 l) » 550 » 
» 250 » » 550 » 
» 250 » » 550 » 
» 250 » » 575 » 
» 300 » » 650 » 
» 350 » » 700 » 
» 300 )) » 650 » 
» 250 » » 250 » 

-
Summa 842,5 alnar; 
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delar (dividerar) summan, 8425, med liniernas antal, 17: 

17184251495H 
68 . 

162 
153 

95 
85 
10 

eller 496; 

och mångfaldigar (multiplicerar) det tal, som då e1'
hiillit�, 496, med längden af l inien A B, 1700, eller, 
om denna linie ej gått genom hela skogen (tig. 4), 
med sammanlagcla längden af linierna A B och Å Ä *): 

496 
1700 

3472 
496 
843200 

Det tal som härigenom uppkommer, 843200, ut
trycker ungefärligen huru många qvac1l'atalnar skogen 
utgör. Då nu hvarje tunnland innehåller 14000 
qvadratalnar, så får man, genom att delå det sist 
uppkomna talet 843200 med 1 4000, kännedom om 
huru många tunnland skogen omfattar. Till lättnad 
vid  denna sednare delning kan man dock i stället för 
14000 använda blott 14 och i så fall äfven kasta bort 
de tre sista siffrorna i det tal, som skulle delas, sålunda: 

14843 60 tunnland. 
� 

3 
Sedan man härigenom förskaffat sig ett ungefär

l igt begrepp om skogens hela  ytvidd, måste man 
derifrån draga impedimenterna. Om man förut med 

') Det vill säga: man multiplicerar medellängden af kOl"sliniel'na, 
eller skogens medelbredd, . (496) med skogens längd (1700). 

2 

-------�- ------� 
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ledning af de i linierna nedslagna nummerpålarna 
utmärkt gränserna för impedimenterna (fig. :) a--f, 
i-g), så rälmar m an 4uru många rutor dessa upptaga, 
o ch då man jemväl räknar huru många rutor hela 
skogen omfattar, så vet man också huru stor del af 
skogen, som utgöres af impedimenter. Men om man 
ej kunnat utsätta impedimenterna, så har erfaren
heten gifvit vid handen, att dessa öf\"erhufvud taget 
uppgå till 1/6 af hela skogsvidden. Man delar derför 
skogens tunnland-tal, 60, med 6 och fråndrager (sub
traherar) den dervid erhållna sjettedelen, som här 
är 10, från nämnde tunnland- tal , då man slutligen 
erhåller kännedom om huru m ånga tunnland egentlig 
skogsmark, som man eger, hvilket således i här an
tagne exempel är 50 tunnland. På denna sk ogsvidd 

beräknas sedermera, såsom förut är anfördt, tillväx

ten och med detsamma den årliga afverkningen. -
Nyssnämnde afdrag af lJa är dock endast att anse 
såsom ett medeltal, och  del'för, om man med upp

märksamhet genomvandrat skogen samt kommit ti l l  
visshet om att der ej finnas några imp edimenter, så 
behöfver na turligtvis ej afdrag {(jr sådana ega rum. 
Men om det deremot befunnits, att marken är bergig 
eller uppfyll d af m ossar och kärr, ti l lfölje hvaraf m era 
än lJa måste afdragas för dylika i mpedimenter, så torde 
det för en landtman, som ofta i egenskap af god man 
vid Hmdtmäteri- o ch syne-förrättn ingar har vida mer 
inveckl ade .frågor att lösa,  ej vara allt för svårt aU 
bedöm a huruvida 1/5, 1)4' 1/3 eller kanske hälften af 
skogens ytvidd bör afdragas för impedimenternit. 

Önskar man emedlertid en noggrannate kännedom, 
ån som erhålles på nyssnämnde sätt, om hvad  som af 
skogen med iaktt agan de af dess fortfarande vidmakt
hållande kan afverkas, så till vägagår man sålunda: 
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Inom hvar och en af de tre förut omnämnda af

deluingarna af skogen utst akas en eller flera linier 
af tillsamm ans 933% alnars längd för hvarj e  afdel
ning. Der korsl inier redan blifvit uppstakade kunna 
o ch bOra dessa härvid användas, dock ej till större 
längd än som nyss an gifvits . Man utmärker härefter 
genom bläckande alla de tl'ii d , både större och min
dre, som ligga inom 5 fut p å  ömse sidor o m  nys's

n ämnde staldini er. Till l edning härvid begagnas en 
stör af 6 fots längd, på h vi lken man, 1 fot från tjock
ändan, gjort en djup inskärn ing rundt omkring stö
ren, så att 5 fot kom ma  på den ena .och 1 fot på 
den andra s idan om skåran. Denna stör föres våg
l'ät längs utefter staklinien med skåran insyftad uti 
densamma, o ch så att stören hålles .rätt utstående 
från linien , ymsom på den ena och ömsom på den 
andra sidan om denna. Alla de träd på begge sidor 
om linien, som då finnas stående inom den 5 fot 
långa delen af stören, äro sådan e, som skola med 
bläckning utmärkas. Sedan detta är  gjordt beräknar 
man huru många famnar, som skulle erhållas af 
samtlige de utbläckade träden, derest dessa upphög
gos i famn . Men om man ej sjel f har tillräcklig 
vana vid famnhu ggning, föl' att b edöma detta, vidtalar 
man en förståndig arbetare, som är känd såsom dug": 
tig och erfaren famnhuggare, att göra denna upp
skattning , hvarigenom man, eriligt hvad författaren 
af dessa rader. flerfaldiga gånger varit i tillfäl le att 
förvissa sig om, ofta erhåller en ganska noggrann 
och  åtminstone för vårt ä n damål fullt nöjaktig upp� 
gift å berörde famnantal. 

Enär de ofvan omtalade staklinierna inom hvarje 
afdelning äro af 933% alnars längd eller tillhopa för 
alla tre aIdelningarna 2800 alnar� och samtliga träden 

I " 
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på en bredd af 10 fot eller 5 alnar utmed linierna 
blifvit utbläckade och beräknade, så är den yta, 
hvarå detta skett, jemt ett tij.nnland. \ I följd häraf 
uttrycker det genom nyssnämnde uppskattning er
hållna famnantalet huru många famnar i medeltal, 
som skogen har på hvarje  tunnland. Om man nu 
fäller och räknar årsringarne på några gamla träd 
inom afdelningen l (den äldre skogen) och rälmar 
qvisthvarfven på några ungträd inom afdelningen III 
(ungskogsafdelningen), så erhåller man kännedom 
o m  den nuvarande skogens högsta och lägsta ålder 
t. ex. 1 �O och 16 år. Sammanlägger man då dessa 
åran tal, så får man i vårt exempel 136, och om detta 
sednare t al delas. midt itu, så erhåller man 68, som 
då  uttrycker skogens medelålder. Delar man häref
ter det genom uppskattn ingen funna famnantalet, t .  
ex. 33 famnar, eller 3300 kubikfot, med nämnda me
delålder, 68 �r, så får man slutligen hvad skogen i 
medeltal årligen tillväxt på hvarje  tunnland, hvilket 
i vårt exempel således skulle vara 48 kubikfot eller 
48/100 famn. Då skogsmarken nu är 50 tunnland så 
tillväxer skogen lika mycket som 50 gånger 48 ku
biIdot eller 24 famnar, hvilket alltså är det virkesbe-
lopp, som årligen får afverkas. , 

Här ofvan angifna förfaringl!sätt och beräkningar 
äro så enkla, att de af hvar och en, synnerligast om 
han något litet begagnat undervisning i folkskolan, 
böra k

'u nna tillämpas, och den som icke förskaffat 
sig den kunskap i räkning, som för ändamålet behöf� 

ves, kan säkerligen utan svårighet för några mal·ker 
smör el l er några tjog ägg erhålla hjelp af närmaste 
folkskolelärare. 

' 

Visserligen äro de uppgifter, till hvilka man 
kommer genom dessa åtgärdel· och beräkningar, långt 
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ifrån noggranna, - men de äro dock vida bättre än 
intet och alltid åtminstone användbara, för att derpå 
grunda den f tiga omständliga skogshushållning, som 
kan ifrågakomma för den mindre skogsegaren. O
nekligen vore det ock ett stort steg framåt, om denna 
sjelf kunde verkställa den skogsindelning samt utkasta 
den plan, som för införande af en förbättrad skogs
hushåIlning är behöfiig. Syftet m ed föregående 
anvisningar har också just varit att bibringa en nöd
torftig kunskap häruti genom att antyda huru man 
skall få kännedom om skogsvidden, då denna är o
bekant;  huru man, sedan ytvidden blifvit känd, skall 
indela skogen i tre ungefärligen lika stora delar efter 
åldern, för att sedermera inom en viss tid inskränka 
den hufvudsakl iga afverkningen till den af de tre 
delarne, som innehåll er den äldsta skogen ; samt huru 
man skall gå tillväga, för att bestämma beloppet af 
den årliga afverkningen. - Fäller man härefter nå
gra timmerträd, som växt inuti skogsbeståndet, m en 
ej i kanten deraf eller invid någon lucka, rälmar 
årsringarna på dessa, i ändamål att få kännedom om 
huru många år skogen behöfver tillväxa (omlopps
tiden) för att gifva timmer, t. ex. 120 år, samt delar 
detta årantal i tre lika stora delar, som här blifva 40 
år, h var o ch en afsedd för en af d e  afdelningar, 
hvaruti skogen förut blifvi t särskilj d, så äro redan 
hufvudpunkterna för en plan tillfinnandes.  

Huru afverkningen skall ske för att återväxt genom 
sjelfsådd må uppkomma. 

När afverkning skall företagas plägar detta nu 
vanligen gå så till , att drängen, utan vidare anvisning, 
skickas till skogs att hugga. Han fäller då naturligt-

r 
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VIS, der det är beqvämligast föl' honom, men utan 
ringaste hänsyn till huruvida det är tjenligt för sko
gen dler ej. Merendels - u tplockas då de bäda tim
merträden hvarhelst de anträffas, äfven om det ej är 
fråga om annat än några korta gafvelstockar; och iIå 
ved skall huggas fällas de träd, som hastigast fylla 
famnen , om ock torrskog står straxt bredvid. Vid 
gärdselhuggning blifva kanske lika många träd, som 
för ändamålet verkl i gen fällas och användas, skadade, 
genom att f['nn dem ntflänka stora spånor, för att flir
söka om de äro »rätklufnell. Befinnas de dervid vara 
aldrig så litet vinda eller qvistiga, så flirkastas de och 
lemnas att qvarstå, då de ofta inom kort erhålla ohjelp
lig rötskada i fliljd af denna flänkning. När stör skall 
huggas är det sällsynt att denna, såsom sig blir, ut
gallras ulm' de täta snåren� der sådant skulle kunna 
glira nytta, utan merendels afverkas en hel ungskogs
dunge och således äfven de  träd, som i framtiden 
skulle utväxa till timmer eller gröfre virke. - Ej 
under då att skogen med en dylik hushålllling blir 
aHt sämre öch sänne! 

- -

I stället flir att gå tillyiiga p å  nyssnämnda plan
lösa och för skogen förderfliga sätt, veta vi deremot, 
genom en sådan enkel indelning som förut är b eskrif
ven, att man bör verkställa den hufvudsaldiga afverk
ningen å den tredjedel af skogsmarken, hvarest den 
äldsta skogen finnes, samt att  denna del bör vara till
räcldig för en tredj edel af omloppstiden eller, enligt 
det här antagna exemplet, i 40 år. Den årliga af
verkningen, den må nu sträcka sig till timmer, ved, 
gärdselvirke eller till samtliga dessa virkesslag, får 
likväl då ej öfverskrida hvad hela skogen årligen till
växer, eller i förevarande fall lika mycket som z-t il. 
25 famnar om 100 kubikfot. Skulle dock för något 
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år oundgängligen erfordras mer ån nfimnde virkes
belopp, så må man då uttaga af nästkommande års 
afverkning, med vilkor likväl att lika stor besparing 
det följande året sker, hvarigenom förhållandet åter 
utj emn as . Vid uträknandet af huru mycket såg- och 
byggnadstimmer samt gfi rdsel och stör m. 111 . utgör 

i famnberäkning kunna de å sid . 5 förefintliga upp
gifterna härom tjena till ledning. 

Innan afverk�ing företages bör man göra sig noga 
reda för hvad som under året behiifves af virke, så, 
att man i förhållande dertill kan ordna huggningen 
och ej nödgas att i sista s tunden, oförberedd sända 
till skogen att hugga, då  följden merendels blir den 
som här ofvall angifvits. Att man do ck sedermera 
i n om den tredjedel af skogen, hvarest a(verkningen 
pågår (fig. 1 afdelningen I), företager h uggnin g  der 
sådane träd förefinnas, som · för tillfället behöfvas, föl-� 
jer af sig sjeIf, och tillhör dessutom den ordnade 
blädningen . Men rnan måste dock söka att inskränka 
afverkningen till så få ställen inom nämnde afdelning 
som m öjligt, för att dymedelst närma detta hushåll
n ingssätt till trakthuggning och derigenom� så vidt 
ske kan, erhålla de förde lar för skogen, som genom 
trakthuggning vinnas. 

Om srwgen gränsar till öppna fält eller till sjö 
(fig. 1), så får ej afverkningen begynna invid denna 
gräns. Tvertom bör afverkningen taga sin början i 
den trakt af afdelningen I, som är från dylika före
mål mest aflägsnad (vid e) och endast så småningom 
fortgå emot det öppna fältet eller sjön. Man bör 
nemligen alltid söka ordna afverlmingen så, att man 
har växande skog emellan den plats der huggningen -

sker och öppna, skoglösa ytor. Detta är nödvändigt 
för att skydda hygges kanten emot de vanligen från 
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dylika öppna trakter kommande häftiga vindar och 
stormar, hvilka, derest hyggesplatsen saknade erforder
ligt skydd, skulle åstadkomma vindfällen invid hygget. 

Inom den trakt af afdelningen I, der afverknin
gen sålunda skall ske, uppsöker man de träd, som 
man för året behöfver. Man uttager då till en bör
jan timmerträden t. ex. 1 5  såg- och 1 5  byggnadstim
m er, utgörande, enligt uppgifterna å . .  sid. 5, 525 lm
bikfot eller 51/4 famnar. Finnas dessa träd samlade 
på  en plats, der man jemväl kan erhålla hvad som 
för öfrigt i ved  och  gärdsel m. m .  b ehöfves, är  de t  
så  mycket bättre ; afverlmingen kommer då att blifva 
ett fullkomligt trakthygge. 

Om i så  fall den yta, hvarå dessa träd förefinnas, 
utgör en sammanhängande vidd, t. ex. 12 kappland, 
så uthläckar man , sedan timmerträden hl ifvit afver
kade, bland de öfriga träden, såsom äfven v id trakt
huggning sker, sådan e som kunna vara tjenliga till 
frö träd, Härtill böra väljas fullkomligt friska träd, 
helst tallar, och synnerligast sådane, som förut s tått 
något fritt, dels emedan de då bä ttre stå emot stor
mar, dels äfven, emedan dylika, mera fristående träd 
pläga hafva rikare frösättning. Detta synes för öf
rigt . p å  de under dessa träd i större mängd nedfallne 
kottarne. Fröträden höra hafva ett afstånd sig emel
lan af 6 iL 8 högst 10 alnar, från de yttersta gren
spetsarne räknadt. Ändamålet med dessa träd är ej 
blott att befröa marken, hvilket å en så  liten yta, som 
den här ifrågavarande, nog skulle ku�na ske från den 
-närstående skogen, utan äfven att  lemna de  uppkom
mande plantorna skydd, medan de ännu äro späda, 
och att genom den skugga fröträden åsta�lkomma, i 
någon mån hindra marken, att allt för mycket gräs
binda sig. En tät gräsväxt är nemIigen mer än nå-
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got annat hinderlig för skogsåtervi!,xten och dessutom 
lockas beteskreaturen derigenom till platsen, till skada 
för plantorna. Med , undantag af de sålunda utmärkta 
fröträden, afverkas till ved och gärdsel samt öfriga be
hof alla träd och buskar, som förefinnas å den plats, 
hvarest timr�t är taget, utan att något får qvarlem
nas, under iakttagande j emväl att hygget får så räta 
gränslinier som m öjligt. De  smärre träd och buskar, 
som förefinnas å en hygges plats, och hvilka nästan 
utan undantag hafva uppväxt i allt för stark skugga 
af de äldre träden, äro m erendels deraf skadade och 
hvad 'man kallar undertryckta, så  att de ej k unna 
blifva dugliga träd, u tan äro och förblifva mariga. 
Genom att utskjuta långa grenar hindra de  derjemte 
friska plantor att uppkom m a, hvarföre det är ett stort, 
ehuru tyvärr allt föl' vanligt fel, att vid afverkning 
qvarlemna dylika undertryckta plantor och ungträd. 
Sedan all t hvad som förefinnes på hyggesplatsen, med 
undantag af fröträden, sålunda bl ifvit afverkadt, b öra 
al la  skatar noga afqvistas samt alla större grenar till
varatagas, hvarvid m an bör i hågkomma, att grö�re 
grangrenar äro särdeles tj enliga till gärdesgårds:ltör 
och att dylika grenar, om de ock ej 'äro tjockare än 
en tum, ganska väl kunna användas t i l l  prydliga s ta
ket omkring gårdstomten och trädgårdstäppan. Det 
finare r iset  utbredes derem,ot jemt öfver hyggesplat
sen, så att b arret under påföljande so mmar m å  affaUa 
och öka myllan. Redan efter 2 a 3 års förlopp skall 
man finna, att ej så få nya tall- och granplantor hafva 
uppkom m it. Dessa äro af det utE'eende, som efterföl
j ande fig. 6 och 7 utvisa och hafva, då de först upp
skjuta, fröskalet i toppen på barrkransen . I 5 : te  eller 
6 : t e  året efter afverkningen plågar återväxten vara 
så tillräcklig och så försigkommen, att fröträden ej 
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är nämndt, bör man ändock icke låta fröträden qvar
stå öfve r  0 år, emedan de uppväxta plantorna, efter 
deUnll tid, m�ste sättas i t i l lfäll e  att åtnjuta all t det 
sollj us, hvaraf de  kunna blifva delaktiga. SImlle nå
gra fläckar förefinnas, som sakna plantor, så blifva 
de  nog inom kort befröade från den närstående sko
gen, och om dyl ika fläc kar skulle hafva gräslilpit så, 
att  I sjelfsådd å dem ej kan lyckas, får man derstä
des utså insamlad t frö, på sätt längre fram omförmä
les .  Sednast under 6 :te vintern efter afverkningen 
böra således samtl iga fröträden borttagas och erhål
las då merendels af dem timmer eller annat grÖfre 
virke, som det året kan vara behöfligt. 

Här ofvan hade vi antagit, att årsbehofvet såväl 
af t immer som öfrigt virke skulle kunna h emtas från 
samma ställe i skogen och att afverlmingen :; ål edes 
kunde ske genom trakthygge. Det vanliga är emecl-
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lertid att det erforderliga antalet timmer ej k an er
hållas från en enda plats. Man bör då l ikväl söka 
att få sitt b ehof af  tim m er på två högst tre ställen, 
alla inom l :sta afdelningen och om  möjligt i sam m a  
trakt deraf. Men skulle timmerträden inom denna af
delning vara så spridda, ' 'att m an,  om hela tim mcrbe
hofvet der skulle uttagas, ej kan inskränka tim mer
huggningen till så få ställen, bör man se till huruvida 
ej fyllnaden må kunua erhållas genom utgallring (se 
längre fram) af tilläfventyrs förefintliga öfverskärm ande, 
äldre träd iuom ungskogen i sista eller III afdelnin
gen. Den till t im m er ej d u gliga större elle r  mindre 
skogen, som förennnefl mellan timmerträden inom de 
ställen å l :sta afdelningen, der timmerhuggningen sker, 
b ör uu, likaso m nyss är nämndt, samtidigt med tim
ret, afverkas till ved m.  m . ,  så att platserna, der af
verknin gen egt rum, blifva hel t och hållet rena, äfven
som de b öra vara b egränsade a f  raka linier. I all
mänhet behöfvHs ej ens fröträd på dyli k a  smärre hyg
gen, som vanligen icke hafva större längd eller bred d 
än högst omkring dnbbla  den närst ående skogens höjd. 
Denna de små hygge�pl atserna omgifvanue skog är 
då i tillfälle såväl att bBfröa marken, som att  lemna 
pl an t orna tillräckligt skydd, medan sådant för dem är 
nyttigt och behöfligt. Deremot är det ar' största vigt 
- hvilket här än ytterligare m å  inskär pas - att inga 
undertryckta buskar och plantor qvarlemnas efter af
verkningen. 

SImlle i nyssnämnde fal l  den mellan timmerträ
den befintliga skogen ej vara ti llräcklig för behofvet 
af ved samt gärdsel In. m., och hVR d som i så{l ant af

. seende erfordras ej heller genom afvel'kning af vind
fällen samt torra eller elj est skadade träd kan et'hål
las, så bör man vid den kant af skogen inom l:sta 
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afdelningen, som är mest skyddad för stormar, verk
ställa ett l i tet trakthygge, för att derigenom få nämn d e  
b ehof tillfredsställda .  Om ett dylikt hygge utsättes 
längs skogskanten med en rak gräns i nåt skogen och 
såsom en smal remsa, hvilken ej bör vara mycket bre
dare, �nen ej hel ler smalare än den närstående sko
gen är hög, så  behöfvas å detta hygge ej några frö
träd.  Skulle dock derstädes förekomma ett eller an
nat timmerträd, som för tillfället ej erfordras til l  bygg
nad eller annat ändamål, så böra sådane träd sparas 
till nästkommande år eller till nästa gång timmer be
höfvas .  Derest, såsom sig bör, alla marbuskar och 
äldre plantor på  det lilla trakthygget blifvit bortröjda, 
så uppkommer ny skog inom kort genom sjelfsådd 
från skogskan ten. Ett talande bevis härpå lemna de 
s träckor, som pläga afröjas utmed landsvägarne, p å  
d et. dessa lättare m å  uttorka,  enär erfarenheten nog
samt gifvit vid handen, huruledes röjningen af upp
växande ungskog å dessa sträckor allt  som oftast må
ste förnyas. 

Om t immerträden inom I:sta afdelningen>förekom
ma så spridda, att m an ej kan i nskränka afverknings
platsernas antal till 2 a 3 stycken, på sätt här ofvan 
är nämndt, och tillgång å Mverskärmande t immerträd, 
som böra borttagas, i den sista afdelningen ej heller 
finnes, utan man således är nödsakad att uttaga hela 
s itt. hus behof af t immer, der sådana finnas inom I:sta 
afdeln ingen, så  får man dock ej derstädes utplocka 
ett tim mer här och ett der. Man bör deremot, bör
j ande i den trakt af afdelningen, som är mest skyddad 
för storm, vid timmer huggningen medtaga de timmer, 
som der förefinnas, till dess årsbehofvet är fyldt, -så 
att man till nästa år må få en något så när bestämd 
gräns, invid hvilken afvedmingen af timmer då skall 



37 
vidtaga . Härjemte bör noga iakttagas att man ej fäl
ler blott ett träd på hvarje  ställe, emedan platsen då 
bl ir alldeles föl' liten, för att plan tor der skola kunna 
uppkomma.  Tvertom lnåste man, o ro  ock timmerträ
den ej ' skulle förekomma annorledes än enstaka, hvart 
och ett för sig, icke  desto mi.ndre, på samma plats 
der ett timmer blifvit afverkadt, äfven fälla de närstå
ende träden till öfriga behof, så att en lucka m å  bil
das, hvilken föl' den blifvamle återväxtens trefnad bör 
hafva minst l ika utsträckning i längd och bredd, som 
den närstående skogen är hög. l allmänhet böra dy
lika luckor vara större å en mager jord samt i täta 
skogsbestånd än å bördigare jord och i glesare skog. 
För att dugl ig och kraftig återväxt må uppkomma 
måste luckorna ovilkorligen och omsorgsfullt frigö
ras fr'ån buskar och förut b efintliga plantor, hvar
emot det ej är skadligt om det finare riset efter 
huggningen, men ej gröfre grenar, tunnt utbredes 
ö fver plat§en , ti ll  hindrande af gräsväxt och de 
uppkommande plantornas skadande af betes kreatur. 
Skulle de träd, hvilka stå närmast ett dylikt ensta
ka timmerträd, utgöras a� timmerämnen, som inom 
loppet af det antal år, för hvilket afdelningen _är 
afsedd, hinna utväxa til l timmer, så bör afverk
ningen jemväl af det uu mogna timmerträdet, för
utsatt att detta utan att skadas kan qvarstå, upp
skjutas intill dess äfven timmerämn ena hunnit mogna. 
Derest ej fulla husbehofvet af ved och gärdsel m. m. 
erhålles genom fällande af träden invid de afverkade 
timren, så uttages fy!lnaden genom_ett litet trakthygge, 
på sätt ofvan är nämndt. 

' 
De år, då timmer ej behijfves ,  utan endast ved 

och smärre virke, 'gör man i allm änhet rättast, så framt 
ej vindfällen och skadad skog ' eller Mverskärmande 
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träd finnas, som i fötata rummet  b öra afverkas, om 
man uttager sitt behof på ett  stäJle, således genom 
trakthuggning. Denna bör då år från år fortgå från 
den mest skyddade ka n ten af första afdelningen, m e d  
qvarlemnan_de a f  fröträd, d erest hyggets bredd Mver
stiger två gånger den  närstående skogens höjd,  och 
m e d  b esparande af derstädes befintli gt för året o b e
höfligt timmer. Men om p å  andra ställen inom af
delnin gen föreko m m a  grofva,  endast till ved dugliga 
träd m e d  långt utskjutande _grenar, o ch som tillfölj e  
deraf upptaga stort utrymme, utan att i förhållande 
dert ill tillväxa, så b öra dessa träd borttagas, hvarvi d 
man alltid har att i hågkomma, att jemväl af\'erka 

. några bredvidstående träd, på det öppningen m å  
blifva t illräckligt stor för återväxt. 

Sedan afverkningen på något af de förut beskrifna 
. sätten börjat, är det m est  ändamålsenligt att vid d e 

huggningar, som de  följ an de åren skola ske, utvidga 

de luckor, som geno m första årets afverkn ing up p
kommit, hvarvi d  man fortgår mot d et håll , .  hvarifrån 
de  häftigaste vindarne pläga kom ma. D eremot bör 
man spara s kogen vid den andra" kanten af luckan, 
som redan blifvit något härdad mot storm en och så
ledes skyddar den bakom l iggande skogen . På d etta 
sätt och j emväl g enom upp tagande af nya luckor, 
hvilket vid uttagandet af de årliga virkesbehofven ej 
kan undvikas, blifva så småningom de i skogen bil
dade öpp ningarne f(irenade, all t efter hand som till
räcklig återväxt å dem erhållits, och dessförinnan 
bör utv idgning aL en förut upptagen lucka icke sk e .  
Likaså b öra ej heller de små förut omfö rm älda trakt
h yggena å samma ställ e  fortsättas, förr än man för
vissat sig om, att erforderligt antal nya plantor å de  
förutvarande hyggena uppkom mit.  I afvaktan härp å 



förflyttar man huggningen till en annan del af skogs
kanten. 

Om man nu på detta sätt fortgått under den 
tid; . för hilken första afdelningen varit afsedd - i 
Vlirt exempel 40 år - och dervid noggrannt iaktta
git, att ej afverka mer än som man, enligt de förut 
anställda beräkningIt1'lle; funnit att skogen kan tåla, 
så skall man vid slutet af nämnde tid visserligen 
hafva afverkat all skog, som till en början fUl'efanns 
å I:sta afdelningen, men också i s tället derstädes er
hållit en ny, kraftig och tät· ungskog af ända till 40 
års ålder. Och under tiden har II: dra afdelningen, 
hvilken varit fredad föl' all annan huggning, än sådan 
gallring, som sker till befordrande af skogens hasti
gare utveckling, tillväxt oeh förkofrat sig så, att af
verkningen då, på enahanda sätt som häl' ofvan är 
b eskrifvet, derstädes kan börja  oeh fortsättas under 
påföljande 40 år. Efter slutet af dessa åter, öfvergår 
afverkningen likaledes till III:dj e  afdelningen, som 
j emväl skall vara tillräck lig under 40 år,  hvarefter 
hela skogen sålunda blifvit genomgången och en ny 
skog uppdragen, så att mogen skog ånyo kan få af
verkas, efter de 1 20 årens ( omloppstidens) slut, der 
huggningen i nom I:sta afdelningen tog sin begynnelse. 

I de norra orterna, hvarest skogen, äfven till 
smärre gårdar, oftast har ett vida större omfång, -än 
som här ofvan är anta get, der har skogen ej allenast 
till syfte att lemna husbehofsvirke, utan äfven att 
genom afverkning af timm er och bj elkar till afsalu 
förskaffa en inkomst, för att derigenom underhjelpa 
den svaga afkastningen af jordbruket. TyVärr finnas 
dock äfven i dessa nordliga landskap o rter, der miss
hushållningen med skogen gått ända derhän, att till 
och med skogsfång till husbehof nu saknas, och hvar-
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est således för närvarande ej lärer nnnas annan ut
väg än att afvakta den tid, då den tilläfventyrs dock 
förefintliga plantskogen hunnit upp växa till använd
barhet. I anseende till de  betydliga skogsvidderna 
och det skiljaktiga syftet med skogen, blifva emedlertid 
de  ofvan omförmälda förfaranderne för skogsindelning 
härstädes ej tillämpliga. Men för dem, s om här 
hafva någon rikligare skogstillgång att hushålla med, 
i hvilket fall de  m erendels talrika vindfällena och 
den oftast ymnigt förekommande torrskogen företrä
de8vis blir användas till husbehofvet, är ej heller nå
gon särskild hushållningsplan oundgängligen nöd vän-

" dig. De " dimensioner (längd . o ch � tjo cld ek), som for
dras för att träden skola finna köpare, angifva nem
ligen ti lh;äckligt tydligt, hvilka träd som med fördel 
kunna afverkas. Och då i de flesta fall endast gro f t 
och moget virke kan afsättas, så  är det ej heller, p å  
d e t  hela taget, någon skada sk e dd, om dylika grofva 
träd afverkas der de förefinnas. Att deremot till af
salu afverka sparrar och annat smärre virke i dessa 
tralder, för så vidt det ej sker genom ordentligt och 
änd amålsenligt utförd gallring, måste anses såsom 
ett förderf för skogen, och en i någon mån omtänk
sam jordegare borde ej låna sig till en sådan, både 
för honom sjelf och landet i sin helhet skadlig hus
hållning. 

Ehuru såsom ofvan är antydt, det egentligen ej 
kan 'vara något att anmärka deremot, att moget tim
mer afverkas, hvarhelst sådant förekommer, så måste 
dock äfven härvid i akttagas, att afverkningen sker på 
ett sådant sätt, att återväxt genom sjelfsådd ej omöj
liggöres. I de nordliga orterna är detta så mycket 
angelägnare, som uppdragande af skog genom sådd' 
och plantering derstädes ej annat än und antag�vis  
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lärer kunna ifrågakomma. Man bör derföre se  till 
att afverkning af enstaka timmerträd, som skulle 
åstadkomma en allt för � obetydl ig öppning i skogen, 
såvidt möjligt undvikes, och att hellre dylika träd 
qvarlemnas till dess äfven de  närstående träden blif
vit till t immer användbara, på det genom afverlming 
af flera träd på ett ställe en  för återväxt tillräckligt 
stor lucka må åstadkommas. D er en myckenhet tim
merträd finnas samlade på en trakt, böra · vid deras 
afverkning omkring 20 il 30 frötrii d på tunn landet 
lemnas att qvarstå, hvilkas borttagande i rätt t id, se
dan återväxt visat s ig, ej får försummas. Sl�tligen 
bör vid timmerafverlmingen i akttagas att skatarne 
afqvistas, emedan dessa, sedan de  med qvarsittande  
grenar blifvit torra, utgöra näring för de  i norra or
terna härjande skogseldarne, hvilkas hämmande till 
väsendtlig del försvåras just genom dylika oqvistade 
timmerskatar. 

Huru gallring bör verkställas. 

Ehuru den hufvudsakliga afverkningen vid en 
skogshushållning, som blifvit ordnad på sätt här för
ut  är nämndt, sker inom den första af de tre afdel
ningar, i hvilka skogen blifvit indelad, så få derföre 
icke de tvenne öfriga afdel ningarne lemnas ur sigte. 
Vanligen förekomm a ,  inom dessa afdelningar under
tryckta träd, det vill säga sådane som, om de ock 
äro ungefärligen jemnåriga med  den omgifvande sko
gen, dock blifvit öfverväxta af densamma. Dessa 
träd böra borttagas, dels emedan de elj est af sig sjelfva 
torka och nedfalla samt bl ifva odugliga, dels emedan 
de  förhindra dc växtl igare träden att fritt utveckla 
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s ig. Den åtgärd,  h v arigenom n ä m n d e  trii d bortta gas, 
kallas hjelpgallring. 

Derjem te plii gar det i n o m  un gskogen förefi nnas 
ä ldre träd,  s o m  gen om sina v i d t  utstående gren ar 
öfverskärma de-n n a  o ch hin dra dess til lväxt ,  eller  s o m ,  
om detta ej ä r  förhållandet ,  d o c k  äro allt för gamla 
att k unna qvarstå, tili dess d� n o m gifvande ungsko
gen blir m ogen .  Dylika träd böra j e m väl afv erkas, 
och sker det geno m så kalla d  bered ningshuggning 
eller beredningsgallr ing. 

Hjelpgallring kan med fördel företagas, så snart 
skogen up pväxt till sådan s t o rlek att  den är dugl i g  
till stör. J u  förr man b Ö ljar  med hj elpgallring, de
sLo bättre är det för den qvarstående sko gen, so m 
derigen om får utrym me att t i llväxa så mycket kraf
tigare. Gallrin gen b egynner på lI:dra a fdeln i n gen 
närmast i ntill grä n s en af den första och öfvergår, 
sedan den a n dra afdelningen är gen o m  gallrad,  till 
den III :dje a fdelningen. När hj elpgallringen i s i st
nämnde afdelning är slutad, får man åter  b örj a gallra 
inom den då uppväxta ungskogen i I :sta a fdeln i n gen 
och så vidare i en oup phörlig kretsgång. :För -detta 
än dam ål hjelpgallras årligen 1/20 af s kogen .  O m  
skogsvid den ä r  50 tun nland, komma således i m e del
tal ;;. 1/2 tunnla n d  årli gen att hjelpgallras. Men man 
är dock ej b unden vid att  verkställa gallring hvarje 
år; om man ej har behof af sådant smärre virke, 
s o m  genom gallring erhålles, utan kan m an företaga 
denn a åtgärd hvartannat eller hvarttredje år, alltefter 
behofvet. Vidden af hjelpgallringstrakten ökas na
turligtvi s d å  i förhållande till det a ntal år, hvarun der 
hjelpgallringen förut va rit

' 
ins t älld. 

Innan man h unnit för värfva tillräcklig erfaren het 
vid utförandet af denna huggning, gör man rättast 
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att gal lra helt sparsamt o ch d ervi d en dast u t t aga de  
undertryckta träd, som b efinnas m e d  s i n a  to  ppar helt 
o ch hållet i nväxt a uti,  eller öfvers),ärm a d e  a f  de n är'
stående, m era fro dväxta träd ens kronor. Men s e
,d an m an vunnit  st örre vana att b e d ö m a ,  hv i l ka träd 
s o m ,  o m  de ock för tillfä l let ej äro undertryckta, 
dock ino m kort komma att förqv lifvas a f  d e  andra 
träde n , så  kan man ej al lenast  u t a n  s kada,  utan äf
v e n  til l gagn för skogen, gallra n � got sta1'lmre-, ge
nom att borttaga j e mväl dy l i ka i n o m  kort u n dertryckta 
träd. D e r  j ord månen är god ocl� skogen växtl ig kan 
man gall ra starkare än eljest .  A m ager jord gallrar 
m an d ere m o t s p arsamt, m en det ä r  fördelakti gt att 
o ftare återkom m a  m e d  gal lringen,  Tallskog gallras 
i al l m än het st arkare än granskog. E m e dlerti cl måste  
m an allt i d  iakttaga försigtighet,  så att  m an ej tager 
för mycket, ty då b l ir gallrin gen i st älle t fö t· gagne
lig, ett  färderf för skogen . D etta är ä fven förhål l a n
det  o m  luckor i beståndet  geno m gallringen åstad
kom mas. Trädkronornas grenar b öra n e mligen äfven 

/ efter gall r i n gen gripa in uti hvara n d ra , för att  pj 
- marken m å  beröfvas en för densamma nödig skugga . 

För det ta ändamål måste  m an, ehuru i al lmänhet 
al l a  undertryekta trä el sko la borttagas, till o ch med 
q varl e mna såel ane, d e r  utgallring af dem skulle för
orsaka afbr ott i sammanhanget trädkronorna em ellan. 
Der skogen red an förut är gles måste  man inställa 
all  g�lIri n g .  

A ler b u n cl en jordmån,  s o m  företrädesvis egnar 
sig för gran, b ortgallras hufvuds akl igen tal l ,  o m sårlan 
finnes ti l l  s törre an tal, o ch tv erto 111 å san djord, hvar
est tal len dercmot b ö r  bIifva det rå d an d e  trädslaget. 
Der björk föreko m ll1 c r  allt. fiir y m n igt , i  barrskog , bör 
björken u tgallras oeh endast en eller annan lemnas 
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att qvarstå. Uti särdeles täta ungskogsbestånd, syn
nerligast af ,tall, der de flesta träden äro höga och 
gängliga, får man ej verkställa gallringen på  en 
gång, emedan de  qvarstående träden då skul le  af
bräckas af snön under vintern, utan måste man upp
repa en sparsam gallring med några års mellantid .  
Närmast intill öppna fält eller sjöar, hvarifrån häftiga 
vindar äro att  befara, b ör man lernna en bredd af 
omkring 50 alnar ogallrad. - Den lämpligaste tiden 
för hjelpgallring i ungskog är för-vintern, då marken 
är frusen men starkare snöfall ä nnu ej inträffat. -
Hjelpgallring lemnar i medeltal en afkastning af om� 
kring 2 famnar på tunnlandet, således, då 2% tunn
land gallras, 5 famnar. Ungskog gifver mindre, äldre 
skog deremot  vida mer. 

Beredningsgallringen börjar samt fortgår endast 
i lII:dj e  afdelningen, och har till ändamål att åstad
komma ett j emnt skogsbestånd.  Den sträcker sig, som 
ofvan är antyd t, till i ungskogen befintliga öfverskär
mande träd, samt sådane träd som, tilIfölj e  af s i n  re
dan uppnådda högre ålder, ej kunna fort växa intil l 
dess. den egen tliga afverkningen ---; i vårt exempel ef
ter 80 års förlopp - hinner till III :dje afdelningel1. 
För beredningsgallril1gen är ej någon viss t id bestämd, 
under hvilken den bör genomgå skogen, och således ej 
heller någon viss del af denna sed nare afsedd, för att 
hvarje år gallras, u tan är det fördelaktigare ju förr 
denna gallring kan blifva fullbordad, emedan d en yngre 
skogen, som vari t hindrad i sil! växt af de äldre öfver
skärmande träden, då så mycket förr kan få u trymnie 
att utveckla s ig .  Då en m)�ckenhet dylika träd före
finnas, är det derföre bäst att uppskjuta afverkningen 
i I:sta afdelni ngen, och i stället u t taga sitt virkes be
hof genom beredningsgaUring i den III:dj e. Sedan 
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denna gallring en gång bl ifvit afslutad åte�'kommer 
den ej mera ;  och ski ljer sig beredning3gallringen så
lede" äfven i detta afsecnde från hj elpgal lri ngen, som 
efter tjugo år förnyas å samma trakt, den förut öfver
gått. 

Vid verkställandet af beredningsgallringen är det 
af vigt, att ej andra träd utgallras, än de  öfverskär
mande och öfveråriga. Då  den yngre skogen, som 
växer undet' e t t  dyl ikt  Mverskärmande träd, deraf re
dan lidit så mycket, att den ej genom trädets bort
tagande kan återhemta sig,  så är det bättre att qvar
lemna trädet, synnerligas t o m  det  är tall och så framt 
det kan fort växa till dess afverkningen hinner till III:dje  
afdelningen. Likaså låter man ett äldre träd, som vid 
fällningen skulle förorsaka al lt för stor skada på ung
skogen, hellre qvarstå. Hvad man deremot i första 
rummet vid beredningsgaUring bör borttaga är träd, 
som stå till mehn för vacker och försigkommen åter
Växt� äfvensom' K.amla granar med långt utskjntande 
grenar, som upptaga stort utrymme. SjeIfva fäll
landet af träden måste ske med försigtighet o ch all
tid åt det håll, der någon öppning förefinnes eller 
der skogen är gles, på det de må förorsaka så liten 
skada som möjligt. Å de luckor, som efter hered
ningsgallring uppkomma, bör man skyndsamt befor
dra literväxt, på det den derefter uppkommande 
ungskogen må kunna afverkas samtidigt med den 
öfriga skogen inom afdelningen. -

J emte de förenämnde tvenne slagen af gallring, 
har man att afverka alla torra och skadade eller 
sjukliga träd samt att tillvarataga sprid'da vindfällen, 
hvilken åtgärd kallas rensningsgallring. Denna gall- '  

ring kan företagas hvarhelst dylika träd och vind
fällen förekomma, men för att en viss ordiling äfven 
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härvid m å  införas, plägar man verkstäl l a  rensnin gs
gallrin gen sa m ti d i gt m e d  och på samma ställen som 

b erednings- o ch hjelp-gallringarne. De torra träden 
o c h  vindfällena kunn a  naturligtvis utan tvekan upp
huggas, men hvad. de  sk adade tråden vidko m m er, 
må ste man göra sig reda för huruvida skadan år af 
den beskaffenhet, att ej trädet den o aktadt kan fort
växa, intill aess den egentl iga afverkningen kommer 
till  d en plats, hvarest dets a m m a förefinnes .  Om det 
år en gran , s o m  befinnes 8kadac1 eller sjukl ig, så är 
det  i de flesta fall båst a tt afverka ett  så beskaffac1t  
träd, e m edan d et merendels i n o m  kort u ttorkar ; m e n  
ä r  det en tall, s o m  end ast ä r  t o r r  i t opp en, så kan 
d e n  icke desto m indre ännu qv arstå och til lväxa på 
tjo cldeken und er ganska lång tid, hv arför ett sådant 
trä d bör qvarlemnas hel lre än att gen om dess bOl't

tagan de förorsaka en lucka, som ej blir tillräckligt 
stor, för att derå k unna åvägabringa återväxt. Röt
skada i nuti trädet, som ofta vi sar s ig äfven gen om 
svampbildningar på  ytan mer el l er mindre högt nppåt 
stam m en, är derem o t  en fuUt gil t ig anledning att  ut
gallra ett dermed b ehäftadt  trätl ,  ty d e t t a  b l i r  m ed 
hvarje år allt sämre.  

Upph uggning af vindfällen b ör ske, innan snö 
försvårar deras anträffande. De år då betydligare 
vindfall egt rum, bör man afverka så mycket mindre 
växand e skog. 

Huru skog skall uppdrag-as genom sådd olllh plantering. 

D å  de regI or, so n1 här o fvan blifvit framställda, 

med till börlig noggrannhet iakttagas , skall i de flesta 
fal l  tillräckl ig återväxt efter afverkningen erhållas 
genom sjelfsådd: Men understun d � m kan det dock 
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inträffa, dels att skogsmarken blir gräslupen och att 
fröen i följ d demf ej kunna nedtränga till myllan, 
dels att något betydligare vindfall t imar, som åstad
kom mer så stora ' luckor, att de  från träden fallande 
fröen ej kunna af vinden utföras -öfver hela den på 
skog sålunda blottade platsen, dels äfven att smärre 
fläckar å de i öfrigt från fröträden ell er skogskanten 
besådda hyggesplatserna sakna återväxt. Derjemte 
förekomma ofta äldre kalmarker, som man skulle ön
ska beväxta med skog, men hvarå fröträd ej finnas 
och som, . derest den angränsande skogen ej är till
räckligt gammal för att sätta dugligt frö, icke heller 
från denna kunna blifva besådda, Under här omför
mälde  förhåIlanden, måste man vara betänkt uppå att 
upp draga skog genom sådd ur hand eller plantering, 
och är det således nödigt att känna de enklaste för
faringssätten härvid.  

Hvad då först . beträffar sådd, så  måste t i l l  en 
början afhandlas huru man skall gå tillväga, för att 
anskaffa frö af de vanligaste skogsträden. 

'l'all- och grankottar mogna i Okto ber och in
samlas från början af  November till början af Mars, 
hvilket lättast sker från de träd, som under vintern 
fällas. Skulle dock dessa träd ej hafva  tillräckligt 
antal kottar, hvilket icke  säl lan händer, emedan så 

. kallade fröår endast inträffa hvart fjerde år i medel
tal, så pläga nästan alltid sådan e äldre träd, som stå 
inv id  skogskanten eller bredvid vägar eller andra 
öppningar i skogen, vara fQrseddil med  kottar, hvilka 
då  från dylika träd nedskäras med en afbruten l ia, 
som blifvit fästad vid en för ändamålet tillräckligt 
l ål!g  s tång, ' Deremot lönar det alls icke mödan att 
uppsamla d e  kottar, som nedfallit på marken, emedan 
dessa ej innehålla något frö, hvilket redan blifvit 
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från kottarne utsläppt, under det de ännu voro fä
stade vid grenarne. Tallkottar, som redan släppt 
siI}a frön, bruka äfven någon tid derefter qvarsitta 
på qvistarne, der de  igenkännas på sin gråbruna färg 
och sina öppnade kottfjäll . Dylika kottar böra n a
turligtvis ej ,heller insamlas, utan endast sådana, som 
hafva gröngrå färg och tätt tillslutna kottfjäll. 

Sedan kottarne blifvit insamlade, måste man me
delst värme förmå  dem att öppna sina fjäll, på det 
fröen må utfalla. ' De  läggas för detta ändamål, tall
och grankottar hvar för sig, i säckar, som dock, för 
att lemna det utrymme kottarne efter öppnandet er
fordra, endast till en tredjedel fyllas, hvarefter säc
karne upphängas i taket nära spisen uti stugan. När 
mer eller mindre starka knäppningar höras utur säc
ken, så öppna sig kottarne, o ch � böra derefter, hvar 
tredj e  eller fjerde dag, de utfallna fröen hopsamlas, 
för att bringas till ett något svalare förvaringsrum. 

De undel' vintern insamlade kottarne pläga äfven 
, förvaras på  någon vind  eller ann.at torrt ställe, för att 
s edan utsättas för solvärme på  våren och dymedelst 
tvingas att öppna sig. Så snart varma dagar inträffa, 
utläggas kottarne derför i ett tunnt lager på en öp
p et för solen utbredd matta, ett segel, en aflyftad dörr 
eller dylikt, der de dagligen omkrattas, dels på det 
värmen må träffa alla sidor af kottarne, dels på det 
ej några frön, sedan kottarne öppnat sig, må  qvar
blifva m ellan kottfjällen. Grankottarne utsläppa här
vid fröen vida hastigare än tallkottarne, och få ej 
samtidigt utbredas p å  samma ställe som dessa sed
nare,  på det de . två olika fröslagen ej må samman
blandas. Enär fröen, s0!ll äro försedda med hinnak
tiga ' vingar, lätt bortföras af vinden, är det nyttigt 
att till förhindrande häraf utlägga, fyra stänger eller 
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plankor i form af en ram omkring de utbredda kot� 

tarne . Derest tillgång finnes på några för annat än
damål obehöRiga fönster, påskyndas kottarnes öpp
nande i väsendtI ig mån, genom att dessa uppläggas 
på den nyssnämnda ramen l ikasom drifbänksfönster, 
då de jemväl skydda kottarne mot regn och fukt, för 
hvilket sednare ändamål man, i sakhad af fönster, 
bör hafva i beredskap en trälucka eller dylikt, som 
nedfäl les öfver kottarne, då regnväder inträffar. D e  
utfalln-a fröen uppsamlas hvarj e  afton, för att ej onö

d igtvis vara utsatta för nattfukten . - Kottarne få, 
sedan de öppnat sig, ej förkastas, utan böra de först 
skakas i ett groft redsel (rissel), på det möjligen qvar
sittande frön må utfalla, hvarefter kottarne användas 
till bränsle, hvartill de äro ganska tjenliga, såsom gif
vande en stark värme. 

De, vare sig ur ofvannämnda säckar eller på 
nyssbeskri fna sätt, uppsamlade fröen inläggas efter 
hand med qvarsittande vingar i tunnor eller andra 
lämpliga käril och förvaras på torrt ställe. Tallfröe t 
har en gråsvart färg och inneslutes af frö vingens spet-
siga ända likasom af en ram F' 9 F' 8 19. • 19,. . 
(fig. 8). Många tallfrön fin-
nas dock, som äro gråhvita, 
men dessa sakna oftast för
måga .att gro eller äro hvad 
man kallar slöa. Granfröet 
har rödbrun färg och ligger 
uti en si{ålformig fördjUpning 
i frövingens smalare ända (fig. 9) .  

Innan de sålunda samlade fröen begagnas till 
sådd, böra de fr igöras från vingarne, hvilket tillgår 
på det sätt, att fröen ösas uti en säck, som derefter 
lägges på en halmkärfve och piskas mej käppar, 

3 
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hvarigenom fröen lossna från vingarne. Fröen af
skiljas sedan genom såll , men på det I ej några frön 
må bIifva qvarsittande v id vingarne, så rifvas dessa 
förut mellan händerna. Det renade fröet bör några 

dagar hållas tunnt utbredt på en loge, för att luft
torka, innan det föres till sitt förvaringsrum. Af en 
tunna tallkottar erhåller man 2 il 2 %.  skålpund rent 
frö och af en tunna granko ttar 4 il 41/2 skålpund . 

Björkfrö mognar i Sept ember. Visserligen är 
äfven en del frö moget redan i Augusti, men detta 
är oftast af dålig beskaffenhet och bör derför  ej till
varatagas. Vid insamlandet 'af björkfl'ö afskär man 
de med fröhängen fullsatta qvistarna och hopb inder 
dem i knippor. Dessa uppresas mot väggen eller 
upphängas å ett. vindsloft eller annat torrt ställe un
der tak, d er de förblifva t i l l  dess fröen affalla, hvil
ket inom kort tid plägar ske. De fl'ön, som ej af sig 
sjelf lossnat, afrepas med händerna. Björkfrö tager 
mycket lätt till sig hetta, om det hopföres i hög, och 
blir då odugl i gt, hvarför det är af stor vigt att det
samma till ika med de torra löf, som medfölja vid 
afrepandet och hvilka hindra fröens sammanpackan
de, förvaras i ett tunnt lager, ända till dess sådd der
med skall företagas . Innan fröet användes till sådd, 
bör det dock medelst sålln ing skiljas från det torra 
löfvet, hvarvid likväl de små hänge- Fip:. 10. Fig. 11. 
fjällen (fig. 10), hv ilka äro af sam- • dfs'I 
ma storlek som fröen (fig. 1 1 ), ej lY' _ � 
låta afskilja  sig, utan medfölja  såväl genom sållet som 
sedan vid sjelfva sådden. 

Alfrö mognar i Oktober och insamlas i Novem

ber genom att afskäl'a de  med alkottar försedda qvi
shirne, med hvilka förfares såsom rörande björkfrö är 
nämndt. 
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Ek- o ch bokollon mogna äfvenledes i Oktober 

och insamlas sedan, genom att skaka trädgrenarne ef
ter de  första starka frostnätterna, då en del ollon 
dessutom af sig sjelfv; börja att affalla. De blifva 
lätt skadade såväl af fukt· som genom för stark ut
torkn ing, och böra derför  förvaras i sand eller tor
kadt löf på ett- torrt, men ej al l t (Öl' luftigt och dra
gigt ställe.  De böra vara fre d ade för råttor, hvilka i 
allmänhet tillgripa skogsfri;, då sådant förefinnes sam
ladt, och som hafva synnerlig begärelse på här ifrå
gavarande fröslag. 

Almfrö mognar vid midsommartiden och 'affaller 
straxt derefter, hvarför detsamma genast vid mog
naden bör insamlas. Detta fröslag har nästan samma 
benägenhet som björkfrö att taga till sig hetta, syn
nerligast om det är fuktigt, hvarför insamla ndet ej 
bör ske i fuktig väderlek, likasom man af samma or
sak ej heller bör uppsamla sådant frö, som förut af ... 
fallit på marken. 

Lönnfrö mognar och insamlas i Oktober. 
Askfrä mognar visserligen äfven i Oktober, men 

qvarsitter på trädet öfv.er vintern, hvarför man ej 
behöfver brådska med dess ihsamlande. Sedan fröen 
blifvit afrepade från qvistarne, blandas de  med jord 
och läggas i en större blomkruka eller en trälåda 
med borrade hål i botten samt nedsättas jemte detta 
käril i jorden, der de qvarbIifva ,öfver sommaren och 
påföljande vinter, intill våren derefter, då de utsås 
tillika med den · jord, hvarmed de varit blandade. 

Lindfrö samt Oxel- och Rönnbär mogna i Okto
ber, men insamlas först i November. 

Dessa sex sistnämnda fröslag kunna väl ej i
frågakomma att användas till sådd i den egentliga 
�kogen, men i hagar deremot (se sid. 60) äro . de 



fullkomligt på ain plats . Och bör derstädes äfven 
nppdl'agas det från andra lä,rider hit införda Lärk
träuet; ett barrträd med årligen affallande barr, af 
hvilke t  nock i allmänhet här ej ännu finnes tillräck
lig tillgång för iQsamlande , af fl'Ö, hvadan dessa måste 
inköpas från frö handlare . 

. Förfaranuet vid sjelfva sådden lir något olika ef
ter särskilda fröslag och- skiljaktig mark. Dock öf
verensstämmer i allmänhet all skogssådd dernti, att 
frötlD ej bredsås såsom säd, utan att i stället sådden 
vanligen sker i vissa på bestämda, korta afstånd inom 
såningsplatsen förlagde fläckar eller så kallade så
ningsrutor. 

Sådd af tall- och 
'
granfrö bör ske tidigt på vå

ren, straxt sedan kälen gått ur marken. Då sådan sådd 
skall ske på någon större kalmark, hvilken dock, för 
att sådd af granfrö skall lyckas, ej får hafva större 
1!redd än omkring 100 alnar till närmaste skogskant, 
så upphackas ofvannämnda rutor med vanlig torf
hacka i räta rader på lika afstånd. För detta ända
mål utsättas v id  ena kanten af E'åningsplatsen några 
stakar i rät linie, som tjena till ledning för den för
sta rutraden, efter hvilken åter de följande raderna 
sedermera rätta sig. Allt efter som marken är mer 
eller min�re gräslupen, upphackas rutorna större el
ler mindre. Om marken är öfverväxt med högt och 
tätt gräs, lönar det knappast m ödan att verkställa sådd, 
emedan de späda plantorna då förqväfvas af gräset, 
och måste derför plantering med något försigJrQmna 
plantor å dylik mark företagas. År gräsväxten min- ' 
dre stark, men dock sådan att man har anledning 
hefara, det gräset kan komma att lägga sig öfver så
ningsrutorna, så bÖra dessa upptagas till en vidd af 
2 q vndratfot,. eller en ruta hNars sida är knappt 1% 
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fot. Eljest är 'den' vanliga storleken på samngsru
torna omkring l qvadratfo t ;  således en ruta med 1 fots 
sida. Men om endast obetydlig, låg och. gles gräs
växt förefinnes å såningsplatsen, så kunna såningsru
torna minskas ända till omkring 10 qvadrattum. Ru
tans sida blir då blott 3 a 4 tum eller ungefärligen lika 
med eggen på hackan, hvarmed således ett enda slag 
är tillräckligt, för att upphacka rutan till i sådant fall er
forderlig storlek. Rutor af två q vadratfots storlek för
läggas på

'
5 fots afstånd, en qvadratfots rutor på 4 och 

smärre rutor på 3 fots afstånd från hvarandra. 
Endast sjelfva grässvålen å sånings rutan får af-, 

skalas, men ej den deruIlder varande matjorden. Denna 
bibehålles deremot med a l l  sorgfällighet och uppluck
ras till några tums djup. Uti den sålunda uppluck
rade jorden utsås nu fröet och kringsprides i midten 
afrutan . För de största rutorna erfordras två nypor, in
nehållande tillsammans vid pass 40 frön ;  i de rutor, som 
äro en qvadratfot stora, utsås blott en nypa med om
kring 20 frön och de minsta rutorna få blott en li
ten nypa med 10 a 1 5 frön. De utsådda fröen blan
das härefter med den lösa jorden, genom omkratt
ning antingen med fingrarne, hvilket likväl ej är det 
mest ändamålsenliga, eller ock förmedelst en liten 
trä krake (fig. 1 2) med qvarsittande grenstum- }'ig. 12. 
par af 2 tums längd, tillhuggen af en under-
tryckt granbuske. Fröet får dock härvid ej 
komma djupare ned i jorden -än oinkring 1/4 tum 
och ej heller utspridas till kanterna af rutan, der 
de späda plantorna skul le  lida af gräset. Jor-
den tilltrampas sedan, dock endast helt lindrigt, 
och härmed är arbetet färdigt. 

Vid ej alltför ogynnsam väderlek uppkomma plan
. torna efter 5 a 6 veckor, men om fröet är något gam-
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malt, det vill säga 2 a 3 år - äldre bör ej begagnas 

så händer det att plantorna ej blifva synliga förr 
än eft er ett års förlopp. 

Der endast sådana smärre fläckar skola besås, som 
blifvit i saknad af återväxt genom sjelfsådd, behöfver 
man ej så noga iakttaga ofvannämnde afstånd mellan 
rutorna, utan dessa förläggas då på lämpliga ställ en 
vid norra sidan om stubbar och jordstenar, hvilka 
skydda plantorna för solen - en omständighet, som 
�ynnerligast hvad granplantor beträffar, är af vigt. 

Björkfrlisådd, som väl hufvudsaldigast kommer 
att inskränka sig till hagmarkerna, företages lämpli
gast på hösten, men kan ock ske på  våren. Vid upp
hackandet af såningsrutorna samt beträffande deras 
storlek och afstånd har man till väsendtligaste delen 
att iakttaga, hvad som här förut blifvit anfördt, rö
rande sådd af barrträdsfrö. Dock behöfver och bör 
ej jorden i rutorna särskildt  uppluckras, utan en större 
nypa frö utsås och blandas med jorden, omedelbart 
sedan rutan blifvit upphackad. D etta fröslag får 
ej dervid komma djupare än l/s tum. Björken upp
växer gerna på  platser, som elden har öfvergått, och 
är det derför nyttigt att å de  fläckar inom hagmar
kerna, der man vill så björkfrö, uppbränna ris, hvil
ket i sådant ändamål förut derstädes blifvit hopfördt 
i små högar. Man sår då, utan att upphackning er
fordras, i askan och blapdar fröet med denna förme
delst träkraken. 

Alfrö sås helst om våren, men derest de m eren
dels vattensjuka trakter, der al plägar uppdragas, då 
stå under vatten , så måste sådden uppskjutas till hö
sten.  Fröet utsås i rutor, som,  utan att jorden luck
ras, upphackas å tufvor, på det plantorna, så vidt 
m öjligt, må vara obesvärade af vatten. Sådd af detta 
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trädslags frö plägar dock -sällan företagas , emedan man 
oftast har tillgång på vildt växande plantor, hvilka 
ntan svårighet kunna flyttas till den plats, som man 
önskar. 

Ollonsådd bör, hvad ekollon angår, endast ske å 
ställ en, der jordmånen är djup och god, men dock ej 
i nom Norrland, Dalarne samt norra Vermland, och 
hvad bokol lon beträffar, så är ej lönt att  dermed för
söka annat ä n  i de sydligas te  delarne af vårt lan d . 
r en lös och fijga lerblandad samt i sig sj elf lucker 
j ord m ån, som ej är för starkt gräslupen, kan ollonsådd 
försiggå på det  sätt, att man med en käpp radvis 
stickel" hål i marken på o mkl"i llg 3 fots afstånd från 
hvarandra, hvilka hål fÖ l"  ekollon böra vara 2 il 3 tum 
djupa och för bokollon 1 a 1 %.  tum. r hvart och 
ett af dessa hår ned lägges 1 större eller 2 minare ek
ollon eller 2 a 3 bokollon, så att de komma ända 
ned ti l l botten af  hål et, hvarefter detta igen f ylles , dock 
utan att jorden må t il lpackas. Hålen kunna äfven 
upptagas genom ett  kraftigt slag m ed torfh a ckan. ---' 
r styf och lerbunden jordmån måste man på de fläc
kar, der man medelst sådd vill  uppdraga ek eller 
bok,  upphacka rutor, i hvilka jorden uppluckras till 
m inst 5 il 6 tums djup. D er grä sväxten är stark, 
böra dessa rutor vara ända till 4 qvadratfot stora, 
det vill  säga, hafva en sida af 2 fot .  I den upp luck
rade jorden stickas hål på  sätt förut äl" nänmdt, i hvilka 
ollonen nedläggas . 

De öfriga ofvan omförmälda fröslagen sås i all
mänhet ej omedelbart på  det ställe, der träden skola 
uppdragas, utan utsås dessa frön vanligen först på 
e n  plantsäng, hvarifrån sedermera plantorna utflyttas 
till ha ge n , der de skola växa. 

-

Om man vill uppdraga skog af flera trädslag, 
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hvilket  är det för d el aktigaste, emedan dylika blan d a d e  
b estånd tillväxa m era än sådana, som utgöras a f  en
dast ett trädslag, så  bör man dock ej blanda de o

lika fröslagen m e d  hvaran dra, utan utså hvart och 
ett för sig i skiljda rutor eller olika rutrader. 

Under yissa förhål landen är det  vida lättare att 
uPfH1raga skog me delst plantering, än gen o m  såd d.  
D etta är fallet å sådan mark, s o m  är starkt gräslu
pen ell e r  s o m  länge legat kal, äfvensom i fr ostigt 
läge, h "arjemte plantering ofta har företräde, då frå
gan gäller att uppdraga skog på sma luckQr i för ö f
rigt tät återväxt, s o m  uppko m mit  genom sj elfs:idd. 
Men för att skogsplanterin g  skall  lyckas, m åste m a n  
vara försedd m e d  g o d a  och kraft iga I , lantor.  För 
d etta ändam ål afsättcs en liten plats o m  II'}. kapplands 
vidd (22  alnar lång o ch 10 aln ar bred) å någon del 
af åkern, som har lätt, föga ell er intet lerblan dn d jord
m å n ;  eller o ckså, hvilket är ä n nu bättre, uppgräfver 
man och b ereder lika s o m  ett trädgårdsland en lika 
.stor vidd p å  en fri plats i n o m  skogen eller i en hage. 
D en sålunda afs a t ta lil l a  tä ppan inhä gn a s, fOr att 
afhålla b eteskreaturen, och i ndela s i fyra sängar af 
2 alnars bredd mell gångar af en fots bredd m ellan 
hvmj e  säng. En säng användes för tallfrö, en och 
en h alf för granfrO,  e n  half säng för l ärkträdsfl'O o ch 
.den fj er de sängen för frön af sådana ädlare lMträd, 

· so m  man vill upp d raga i hagarne. På de  tre sän
game, so m äro afsedda < för bal'l�trädsfrO, upp dragas ef
.ter ett snöre 5 rader m ed 8 tums m ellanru m,  o ch p å  
d e n  säng, der löfträdsfr ö n  skola utsås, 4 rader m e d  l U  
tums afstån d m el lan raderna.  Längs utefter dessa 
mder utlägges en trälist, af 1 a I II'}. tums b r e d d, o ch 
nedtryckes i d en lösa j orden, så a tt  der bildas gru n
da, blött 1/2 t u m  dj upa rännor, i hvilka frö n  utsås 
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så tätt, att af barrträ.dsfrö åtgår omkring 3/4 skålpund 
frö på hvar säng, och så att de  lättare löfträdsfröen 
komma att ligga frö vid frö. Efter utsåningen be
täckas fröen 1/4 tum tjockt med jord. Ek- och bok.,. 
ollon läggas deremot i hål, som man med en käpp 
sticker i jorden längs raderna på 5 il. 6 tums afstånd 
från hvarandra och hvilka hål igenfyllas med jord, se
,dan ollonen, på sätt förut angående ollonsådd är 
nämndt, der uti blifvit nedlagda. Plantsängarna öf
vertäckas med friska tallqvistar, hvilka borttagas, då 
plantorna , efter 5 a 6 veckor börja uppkomma. Sän
garne hållas sedan fria från ogrås, genom ett par gån
ger under sommaren upprepad rensning. Tallplan
torna äro färdiga att utsättas i skogen då de äro 2 

- år gamla, och öfl'iga_ plantor då de hunnit en ålder 
af 3 a 4 år. 

, När plantorna skola upptagas för att utplanteras, 
hvilket med få undantag lämpligast sker om våren , 
så måste försigtighet ' iakttagas, att rötterna ej m å  
skadas. I all synnerhet  är  detta a f  vigt hvad barr
trädsplantorna och särdeles  ta l len beträffar. Man 
gräfver då ett dike längs plantraden och nedskjuter 
deruti plantorna med den jord, som befinner sig om
kring deras rötter, hvareftel' plantorna utur nämnde 
dike varsamt upptagas en och en i sender. Vid upp
tagandet af granplantor låter 

'
man dock 3 a 4 styc-

o ken hänga tillsammans genom den jord, som omgif
ver rötterna, emedan dessa plantor sedan böra utsät
tas förenade i dylika små knippor. 

Tallplantorna hopbindas i buntar, i nnehållande 
1 00 stycken plantor hvardera, hvarefter hela knippan 
med rötterna neddoppas i en tjockflytand e  lervä l l ing ; 
dock få ej stammarne och barren dervid besudlas af 
lera. Hopbindningen måste försiggå skyndsalJ l t, på 
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det ej rÖtterna må torka, hvilket sker ganska lått och 
som har till oundviklig följd; att plantorna blifva' o
dugliga, Plantbuntarne nedsättas i en korg, omgifna 
af fuktig mossa. äfriga pJ antor inresas i mån som 
de upptagas uti korgar med frisk jord omkring röt
terna. På detta sätt utföras de till den plats, hvar
est de skola' utplanteras ; och bör man ej utur plantsän
garne upptaga mera plantor, än som på dagen hinna 
utsättas. 

Vid sjeJfva utplanteringen af tallplantor, hvilken 
l ikasom granplantering sker i rader på 5 fots afstånd 
och med 4 fot mellan plantorna i raden, kan man be
tjena sig af ett jernspett, derest j orden ej år lerbun
den utan består af sand och mylla. Med spettet stö
ter man 'hål, tillräckligt djupa för rötterna, hvarefter 
en plant a  uttages ur

' 
plan tbunten och nedhänges med 

rötterna i hålet, hvilket derpå ifyl les med lös  jord, 
som man bör hafva i beredskap uti en medförd korg. 
Lerbunden jord, som dock lämpar s ig för gran m era 
än för tall, måste deremot uppluckt-as på de ställen, 
der plantorna skola nedsättas. Föl' detta, ändam å.l 
begagnar man en smal spade, hvarmed uppgräfvas 
gropar af 1 a 1 1/2 fots djup. Sedan den upptagna 
jorden ,blifvit väl luckrad och, der så  erfordras, till
ökad med från närheten af gropen anskaffad jord, 
nedkastas denna åter i gropen, hvarefter tallplantorna 
utsättas med  vanlig planteringskäpp (fig. 1 3), såsom 
med trädgårdsplantor sker. 

äfriga plantor nedsättas med ofvannänmda afstånd 
och m ellanrum i gropar, som upptagas medelst hacka. 
Endast då rötterna' hafva en betydligare längd använ
des spade. För granplantor behöfva groparne ej vara 
djupa utan skålformiga; och utsättes af dessa plantor 
i hvarje  grop en af de ofvan Qmförmälda plantknip:rorna� 
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innehållande 3 a' 4 plantor. Den uppluckrade jorden 
makas derefter åter ned i gropen, hvarvid myllan en-
dast på ytan sakta tilltryckes. Fig. 13. 

Vid plantering i gropar bör 
man tillse, att plantorna ej komma 
djupare ned i jorden än de förut 
s tått, äfvensom att den bästa myl
lan komm er närmast intill och 
emellan rötterna, hvarest ej nå
got tomrum får förefinnas. Röt
terna böra så  vidt möjligt er
hålla sam ma riktning och lä ge, 
som de i sig sj elfva innehafva, 
hvaremot alIa t vära och onaturliga krökn ingar på 
dem måst e undvikas . 

Våren är den bästa planteringst.i den, men sådane 
plantor, som tidigt slå ut barr eller blad, såsom lärk

. trädet och björken, kunna, om de ej hinna plan
teras före löfsprickningen på våren, äfven Fig. 14. 
utsättas på hösten, ehuru planteringens fram
gång då ej är fullt så säker. 

På sådane ställen, d er ymnig återväxt 
uppkommit af tall-, gran- eller björkplantor, 

men ändock en eller annan lucka förefin
nes, hvarå plantor 'saknas, kan man, o m  
plantorna s t å  för tätt, upptaga a f  dessa och 
inBytta på den plats ,  der återväxt fattas .  Man 
begagnar s ig härvid af en planteringslmif *) 
(fig. 14), som !.ir 1 3  verktum lång och har 
2 tum bredt  blad. Med detta redskap, hvil-
ket tillräckl igt djupt nedstickes ' på  fyra si-
dor om den planta, som skall omByttas, upptager man 

* )  Detta redsko]) e dlöll fö rsta pr i s  v id  XII: te  allm änna landtbruks
p:lötet i Stockholm. 
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jemte pl-antan den jordklimp, som , omsluter dess röt
,ter. Denna jordklimp nedsättes derpå uti en jemväl 
med planteringsknifven upptagen grop, och m ellan
rummet m ellan jordklimpen och gropens väggur ifylles 
noga med lös jord. Planteringsknifven är af syn
nerlig nytta jemväl vid vanlig gropplantering. 

Huru hagmarker böra' sklitas, för att gifva virkesafkast. 
Ding utan olägenhet för betet. 

Oftast äro hagmarkerna af den beskaffenhet, att 
de ej å alla ställen äro tjenliga att frambringa en för 
bete erforderl ig gräsväxt. Utaf den till betesmark 
inhägnade trakten är nemligen merendels en mer el:' 
ler mindre betydl ig del fullt ut lika bergig, stenbun
den och oländig som skogen ; och 19 m  äfven något 
ringa bete mellan stenarne och skrefvorna kan erhål
las, c hvilket likväl ofta  alls icke är fallet, så ersätter 
detsamma dock ingalunda den afkastning i virke, som 
marken skulle lemna, derest den vore beväxt med 
skog. .Å den del af hagmarken, som är så beskaffad 
att den ej gifver något bete, bör derför barrskog upp
dragas, i fall sådan ej redan derstädes förefinnes. 
Marken bör derefter, fastän den ligger inom den in
hägnade hagen, dock skötas såsom om skog förut är 
nämndt. Man anslår i sådant ändamål dylik mark, 
allt efter den derå växande skogens ålder, till endera 
af de trenne afdelningar, hvaruti skogen blifvit inde
lad, och företager afverkning eller gallring i samband 
med enahanda åtgärder inom skogen. 

Andra delar af hagen, hvilka utgöras af stifrre 
eller mindre betesslä tter, hafva åter en mera bördig 
jordmån, som frambringar ymnigare gräsväxt ; och 
plägar dylik mark merendels vara helt och hållet af-
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röjd.  För atf bibehål la en sådan bä ttre jordmån , 
synnerligast om den är mer eller mindre lerblandad, 
vid sin förmåga att alstra gräs till bete, erfordrae ej 
heller att marken är beskuggad af träd, utan växer 
gräset derstädes bäst efter skogens afröjning, som 
derför å dyl ik mark också bör ega rum. Detta ute
sluter dock ej a tt ju ett eller annat träd, såsom t. ex. 
alm eller lind , må utplanteras o ch uppdragas å så
dane betesslätter, hv il ket utan skada för betet kan 
ske, lika väl som, enl igt hvad al lmänt är bekant, 
tråd utan olägenhet för grässkörden kunna lenmas att 
fortväxa å en del n aturliga ä ngar. Tvertom kunna 
sådane å betesslä tter äfvensom å skogssängar förefint
l iga träd lemna en ganska värdefull til lökning i fo
dertillgången, derigenom att t. ex. en femtedel af dem 
årligr.n i September månad toppas. Detta sker då på 
7 il 8 fots afstånd från marken. Man erhåller dervid 
ett ganska användbart löffoder jemte grenar t ill bräns
le, och på samma gång hindras träden att b ilda en 
krona, som skulle beskugga marken allt för starkt. 
Det kan dock ej nekas att  träden genom att toppas få 
ett ganska fult utseende, och att äfven virket tager 
skada af nämnde åtgärd. 

. 
Emedlertid år det, efter att hafva lemnat ofvan

stående antydningar, hvarken vid det ena eller andra 
utaf de tvenne förenämnda slagen af mark, 150m vi 
häl· komma att fästa oss,  utan deremot vid den del 
af hagmarken, som visserl igen lemnar bete, men som, 
flir att detta skall kunna bibehållas utan att försäm
ras, bör vara till en viss grad beskuggad af löfträd . 

gMark af sistnämnda beskaffenhet är den som all
männast förekommer inom hagar. Den är merendels 
mer eller mindre stenb unden , om än sådant icke så 
mycket förmärkes på ytan, och jordmånen har vanli-



gen ej något synnerl igt djup.  Det är ett stort miss
tag, om man förestäl ler s ig att betet härstädes bäst 
skulle ,befordras genom att helt och hållet afröja mar
ken. Visserligen skulle gräsväxten deri,Q:enom för ett 
eller annat år ökas, men det dröjer dock ej länge 
efter afröjn ingen innan marken, särdeles om den är 
högländ, börjar att Mverdragas med ljung, som se
dan allt  mer och mer uttränger gräsväxten. Det för
delaktigaste för betet å dylik mark är derför, att 
hålla densamma lagom beskuggad af träd, som skydda  
jorden från a l l t  för stark solhetta och som bibehålla 
en för gräset erforderlig fuktighetsgrad .  Det träd
slag  hvilket mest förekommer i hagarne ä r, såsom 
IlVar man vet, björken. Ehuru detta träd i ngalunda  
kan räknas till dem som bäst vidmagthål la  markens 
bördighet, utan snarare tvertom, så är detsamma dock 
vårt allmännaste löfträd och nf mångfaldigt gagn i 
landthushål lningeu. Med anledning häraf lä rer väl 
björken ock allt framgent komma att b ibehål la sin 
pla

'
ts såsom det förnämsta trädslaget för hagmarkerna, 

och det i afseende å hvilket hushållningen derstädes 
bör lämpa sig. 

För att betet skall hafva nytta af träden, få dessa 
emedlertid ej stå för tätt . Medan björkskogen är 
yngre, kunna dock träden utan o lägenhet få växa 
på omkring 5 a 7 alnars afstånd från h varandra, men 
i mån af tilltagande ålder, då trädkronorna jemväl 
blifva .större och mera skuggande, bör afståndet ge
nom utgal l ring ökas till 10  a 12 alnar. Uti hagarne 
kan nemligen ej gerna annat än utgallring af vissa 
trä d, men ej trakthuggning, ega rum ; och bör man 
så ordna  denna gallring, att omkring 1/15 af den med 
löfskog beväxta hagmarken årligen genomgallras. Om 
hagen d å  är  t .  ex. 15  tunnland så gallras årligen 1 
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tunnland; är hagen 20 tunnland så gallras 1 1/3 tunn
land eller 1 tunnland och 1 1  kappland o. s . v. Björ
ken erfordrar omkring 60 år, för att uppnå sin mog
nad, och man hinnel· då att genomgallra hagarne fyra 
gånger under denna tid. Vid gallringen bör man 
taga till ögonmärke att qvarlemna skog af fyra ol ika 
åldrar, nemiigen : unga plantor, samt träd som hafva 
omkring 15, 30 och 4 5  års ålder. Att man härvid ej 
noggrannt kan träffa den rätta åldern är påtagligt, 
m en detta är ej heller så synnerligen maktpåliggande, 
blott man, der tillgång å skog af olika åldrar före
finnes, söker att, förutom erforderligt antal plantor, vid 
gallringen spara träd af medel�torlek (30-åriga), så
dane som i storl ek stå midtemella� dessa och de mog
na träden (45-åriga), samt sådane ungtrlid ( 1 5-åriga), 
hvilka hafva uppnått halfva medelstorleken. Med ett 
medel afstånd af omkring 8 alnar rymmas ungefärligen 
200 träd och plantor på ett tunnland. Detta antal 
bör m ellan de fyra hlir o fvan angifna åldrarna ya ra 
så fördeladt, att plantorna äro omkring dubbelt så 
många som de 1 5-åriga ungträden ; dessa åter dubbelt 
så många som de 30-åL"iga o .  s .  v., eller ungefärligen 
i följande förhållande : 1 00 plantor, 50 å GO femton
åriga träd, 25  Il 30 trettio-å riga och: 12 a 1 5  fyratio
fem-åriga träd. Då gall ringen efter H; år återkom
mer t ill samma plats der den bärjad e, så hafva de 
äldsta förut qvarlemnade träden uppnått en ålder af 
60 år och äro således fullmogna. Dessa böra då af
verkas äfvensom de träd af yngre ålder, hvilka be
finnas skadade eller mindre växtliga, så att det före
nämnda förhållandet mellan trädantalet inom de sär-
skilda åldrarne ånyo åvägabringas och fortvarar, till 
dess gallringen på samma sätt efter ytterligare 15 år 
ånyo återkommer. Det torde dock knappast val·a 
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här framställts ej behöfver och ej ens kan få trädan
talet, likasom, enligt hvad förut är nämndt, ej heller 
åldrlolrne att noga öfverensstämma med hvad som of
van blifvit angifvet, men det ta  har ej heller annat syfte 
än att antyda i hvilken riktning åtgärderna här böra 
vidtagas. Man kan t. ex.  somligstädes vara af brän
slebehofvet nödsakad, att ej låta träden bl ifva äldre 
än 40 år och att endast låta 10 år förflyta till dess 
gallringen återkommer till samma plats, eller kan det 
visa sig att det uppgifna trädantalet, med hä nsyn till 
gräsväxten och markens större eller mindre bördig
het, är för stort eller för litet, eller finnes måhända 
ej tillgång å träd af d e  olika åldrarne m .  fl. dylika 
omständigheter af så l1lång(aldig art, att särskilda reg
ler för dem ej här kunna lemnas. 

Emedlertid skall man genom att gå tillvä ga på of
vanbeskrifna sätt all tid kunna påräkna att från en hage, 
der den med löfträd beväxta marken ntgör omkring 
15 tunnland, årl igen erhålla vid pass 5 famnar ved 
och slöjdbjörk, utan att · betet på ringaste sätt skadas, 
men i stället befordras genom löfskogen. 

Å de luckor, som vid g�llringen der och hvar 
uppstå, bör man, derest jordmånen är af bättre beskaf
Jenhet, inplantera en eller annan planta af något äd
lare löfträd, såsom alm, ek eller dy likt äfvensol1l af 
lärldiäd, på det i framtiden groft virke af sådana 
värdefulla trädslag må finnas att tillgå. Dessa plantor 
skyddas för beteskreatur derigenom att de omgifvas 
Jlled afhuggna tUrne- och ene buskar, Mm fasthållaR 
med i jorden nedc1rifna  gärdesgårdstörar. Då dessa 
plantor ej äro flera än som uti en dylik liten hage 
kan ifrågakomma, så torde en så beskaffad hägnad 
ej kunna anses såsom synnerligen besvärl ig. 
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Uti björkhagar händer det ofta att barrskog vill 
innästla sig och .att deremot björkplantor endast spar
samt eller alls icke af sig sjelfva uppkomma. För 
att då betet ej skall fÖl;sämras, måste man afröja barr
trädsplantorna och hopföra dessa i små högar, der de, 
efter att halva blifvit torra, tidigt på våren ' eller ock 
på hösten uppbrännas. Der björkplalltor saknas ut
sås sedan uti askan några nypor björkfrö, som blan
das med askan förmedelst den förut beskrifna trä
kraken. 

Om man vill begagna 'sig af björklöfvet till fo
der, så företages gallringen lämpligast i slutet af Au
gusti eller början af September. Björkar borde al
drig topphuggas för erhållande af foderlöf, emedan 
björken minst af alla löfträdslag kan fö�·draga denna 
behandling. 

Huru virkesafItastnmg från sanka marker . kan erhållas. 

Mångenstädes i llom skogarne förekomma sum
piga trakter, som upptaga ganska . vidsträckt yta, utan 
att lemna någon afkastning eller vara till något gagn� 
enar den der befintliga skogen endast ntgöres af 
marbuskar, som ej afs�tta någon tillväxt. Då dylik 
mark kan afdikas erbjuder den, som allmänt är be
karit, ofta goda odlingstillfällen, men det intråffar ej 
sällan att afdikning antingen alls icke låter sig göra, 
eller också att den sumpiga jorden ej kan befri�s 
från väta så tillräckligt, att odling derå kan verk.,. 
ställas. För att då af dessa mlilrker kunna draga. 
någon nytta, böra de, till så stor del som sådant låter 
sig göra, hållas beväxta med trädslag, hvilka kunna 
fördraga det syrliga ' läget. I detta afseende är den 
vanliga al�n det förnämsta. Visserligen fordrar detta 
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trädslag en temmeligen god jordmån, men om alen 
ock tillfölje häraf ej skulle kunna växa allestädes på 
sådan mark, som här är i fråga, så plägar dock den . 
närmast intill fastmarken belägna delen vara af den 
beskaffenhet, att trädet derstädes kan nppdragas, om 
det ej redan förut finnes. Laggarna af fullkomliga 
kärr hafva till och med ofta en för alen tillräckligt 
bördig jordmån .  Ej sällan kan man ock medelst 
upptagande af ett helt kort dike genom den fastare 
marken vid den sida af s umptrakten, der något af
fall fö·r vatten förefinnes, alleda en betydlig del deraf 
och sålunda  få den sumpiga marken tjenligare till 
skogsväxt. -- Der jordmånen ej är nog rik på mylla 
för den vanliga eller så kallade klibbalen kan man 
utplantera gråalen eller, såsom den ock kallas, arren 

, - ett trädslag som 'väl egentligen tillhör något tor
rare ställen, men som dock äfven kan fortväxa på 
sumpigare trakter. 

Man utsätter plantorna på- tufvor eller uppka
stade små jordhögar, på  det de  ej må förqväfvas af 
vårvattnet, som ofta under längre tid betäcker mar
ken. Afståndet plantorna ' emellan kan vara 3 a 5 al
nar. Men plantorna qvarlemnas ej på dylika ställen 
att fortväxa intill mognadsåldern, utan bör afverk
ning ske när träden äro 20 a 30 år gamla. J u 

sump
'
igare 'marken är; dess förr företages afverkning . . 

Härvid bör mau tillse att  träden afhuggas så nära 
roten som möjligt. Fröträd qvarlemnas ej, utan må
ste tvertom den mark, der afvel'kning sker, full�tän
digt afröjas, så att solen obehindradt kan verka. 
'Återväxten åstadkommes nemligen här ej gen0!Il frö, 
utan bi ldas genom skott, so m uppskjuta från de af
verkade trädens stubbar och rötter; och, för att dessa 
skott skola blifva kraftiga samt tilfvli.xa hastigt, for.,. 
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dras att de ej äro skuggade af au dra träd. Afverk
ning å dylik mark bör också derför helst ske i sam
band med ett trakthygge å den närbelägna fastmar
ken, på det skogen derstädes ej må genom sin skugga 
hindra skottens tillväxt. 

. 

Sedan dessa skott uppnått en ålder af 20 a 30 
ål', blifva de i sin ordning afverkade och så allt fram
gent, så länge stubbarne utskjuta nya skott. Under 
tiden bildas omkring stubbarne ganska ansenliga tuf
vor, hvarigenom den sumpiga marken så småningom 
blir allt fastare och fastare.  När de gamla stubbarne 
omsider ej förmå att utskjuta �ya skott, så förefiu
nes merendels genom sjelfsådd ' uppväxte ungträd, 
hvilkas stubbar efter afverkning ersättn: de /gamla. 
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