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Min Kårafte Far
Damman och Rufthillären', Årliga Fbrftåndig och
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Min Ka re fl a Mor
Ärlig, Förfiandig och Dygåcjamma
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fjpfoftrad i -frt lugn och under de mcnl£fa nöjen, fom åtfölja landt-
lefnadeii, upmuntr.d och vägledd af Edra ärbare hemfeder til dygd

och ära, detta utmärker redan, at jag Eder, Mine Htildafte Föräldrar,
är mångfalt meta fltyldig än lifvef; men dä tillika af Eder upmärkfam-
het, Eder ömma omforg o.fh frikollighet, fyr mig blifvit öpnad utväg,
at igenomflit och idoghet fa famla ljus i lärdom och veit.nfl.aper, detta
3r en få ftcr välgerning, at jag uj.dcr all min lefuad, derföre icke kan
raog ådaga lägga min vördnad-fulla erkänfla.

Skogarnc, vår fofterbygds ftörfta prydnader och ådlafre ftalter,
4eras forfiktiga nyttj inde och värd i ett kalt nordiikt elimat, den har
vid detta mitt lårdoms profs utgifvande, hälft ådragit fig all min up-
mårkfamhet, emedan jag både ifrån fpådafte åren redan fett och märkt
nyttan af Mine Kåraft.e Föråldrars fparfamma och forfiktiga hushållning
ijjeddeip, foni ock det, at vår allern.ådigfte öfverhet åftundat famt med
nådigfte välbehag altid anfer de uplysningar, fom kunna lipgifvas til
deras fredande, underhållande och högftnödiga återvåxt.

Mine Kärafle och Vårdafte Föräldrar, tiptagen fafom ett ringa of-
fer, af min ouphörliga yördnad och tjkfaujijet, för all Fder mångå-
riga ömma omforg för min välfärd och fållhet, c.i jag här teknadt et
vedennåle deraf, på detta blad, famt tillåten mig framdeles fom här-
frls, vara innefluten i Fder kärleksfulla ynneft. Den Höglte Guden gö-
re Edra dagar många, famt i Eder tiltagande äider altid äfven nöjfam-
t»a och fälla. Jag framlefvcr til mitt ytterfta

Mine Kårafte Foråldrars

ödmjuk lydigfte fon
FRED RIC SJUS TED T.
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anfeende til Skogames mångfaldiga oumbärliga nytta
<*■ för mennifkjor, famt de många olika åmnen de aflåm-
na, för flögder, Skcppshyggnad, husbyggnader, och til
flere fbgs tråd vahror i utrikes handelen, har i alla tider
fkogarnes vård, innom Svea Rikets granfor, ådragit fig
våra högt uplyfte Regenters upmårkfämhet, lagliga hägn
och befkyd.

I vårt kalla Nordliga Climate, dår vi nödgas an-
lita (kogarne om brånfle, måft i Sju månaders tid, at fä
upvårma våra egna boningsrum, fom oekat bereda åt
Bofkapen i Ladugårdarne låmpeligt foder, til deras bärg-
ning; och föda; desfe behof påkalla en mycken tillgång
af fkog: at ej förtiga det frodvåxta barr fkogar vid^kårr
laggar, förvara ofs för kyla och nattfråfter ur dem; åf-
ven fom frodvåxta fkogar på Landthögder, och öfver
om åkergården, mycket afbryia och mildra nordanvä-
drets ftarka kjöld, famt afböja fkadeliga ftormar och o-
våder.'

I Finland har funnits ifrån äldre tider tilbaka, den
ypperfta fkog i Riket. Wåraåttefåder,fom måftlefde affi-
(kerier, jjagt och djurfång, de fkonte (kogarne för myc-
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ket; vi hafva åter, för hvarjehanda näringars upkomft,
för öfverflödig beqvåmlighet och vinnings iyftnack nu få
aldeles förftört och utödt dtm, at för fk.-gs brift, flyg-
lar och Skogsdjur, bortflyttat ifi ån våra P.iiker, iän.c blif-
ver jagt, djuifång och fogeiflingef, innan kon en okänd
näring i landet, Mven iom ii.ogsbi iftenår allmän för der, ige-
nom fvedjande* och annat (kogshygge Skogen finnes förflörd.

Igenom der, våra frod växte lummige fkogar nu årobort-
huggne,(om förut lämnarfifkarne nödig (kugga omkring
landets vidfiräkta många fjöar, åar och ålfvar, både til
flfkyngelens tilltagande, fom ock för fifkens upfligande
till ftrånderna, dermed hafva vi fördårfvat hos ols nå-
flan alt ftrand och infjö fifke; af hvilket alt är tydeligt,
at i fall vi icke nu i tid vidtaga och vånja ofs vid for-
fiktiga och vårkfamma anftalter och författningar til fko-
garnes underhållande och fnara återväxt, nödgas vi i brift
afnödig tillgång på fkog, til brånfle och husbygnader,
antingen fryfa ihjäl, eller ock målle vi, i faknad af va-
re förra indråktiga fkogsnåringar, flytta ur landet.-

§. 2.

At gifva landtman i Finland nödig uplysning, om
de allmånnafte och måft .fkadeliga mifstag, med våra (hö-
gars hushållning, fkall jag i korthet utreda och ådaga
lägga dem, famt åfven upgifva karta reglor, til fkogar-
nes förfiktigare och förmånligare nyttjande, ån det 'hår-
tils fkedt.

Ej mindre hos allmogen i Ty[kland, England och
Frankrike, utan ock i alla utlåndika fkogsförordningar,
gjöres altid en noga fkillnad emellan låg- och hög dam-
mig fkog; til den förra eller Taillis höra alla trådarter,

(om
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föm ifrån rötterna framfejuta telningar til-fortplantning.
men med Hautc futaie törflås högfhmmig fkog,afra!l,
gran, fom ock i vift affeende, ek, bok, afk, lönn, lind
och alg.. Desfe fenare borde hos ofs ej, få vågfämt .til-
gripas och förftöras, fom a> nan fkog, [.vilken igenom
ymniga telningar lått eriåtter ucis törminfkning. Ifrån
den högftammiga fkogen år nödigt och nyttigt, at ige-
pom utgalring, alla de trän -bårttages, fom redan hunnit
til Tull mognad, och at de yngre fpares til ny fkogsvåxt;
men af Taillis böra åter alla telningar, fom för tåt up-
grodt, afrödjas, ac bibehålla ftamtraden vid iif och fro-
dig växt.

At af Barrfkog kunna draga behörig vinft och nytta,
år det nödigt, at äga redig kundfkap om desfe trådarters
råtta olika mognad. Teckn dertil år det, når tråden icke
mera växa i långd elier bredd, famt hinna tråden, efter
deras fårfkildta art och jordmånemas befkaffenhet, ån fed-
nare, ån tidigare til denna ålder. Efter Herr Otts anmärk-
ningar om Skogvaxten i Sveitz,Cå |kan dår, enaffrön
upförd Tallfkog , efter 10. år nyttjas til humle ftångar,
famt vid 15 aiß årsålder til vedbrand och ifrån 24til 3o:de
året fkall den kunna kåtas til hartskokning och anfes
förft på 8o:de året tiphinna en fullmogen timmerftocks
florlek och godhet: men fom i våra nordliga orter all
fkog växer långfammare, dock altid faftare,ån i defédra,
kan fkogen hos ofs ej lika fnart nyttjas. I Finland kan
en 10. a 15. års gammal gran, förft brukas til dugelig
gårdesgårds (lör, efter 25 a 30 års ålder, klyfvas til
gårdfle trådar, och kåtas för grankådas famling; efter 4a
år nyttjas til ladutimmer och efter 60 års ålder utgjör
den knapt ännu en dugelig timmerftock, eller år den af
fådan tjocklek, at den kan brukas til brådfågning, TgJl

'. . " A 2 (ko-
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Skogen våxer ån mångfalt långfammare, få at vid göSrl
ålder den knapt ånnu kan huggas til humle flor; efter
30 a 34 år brukas til Jakter hygge och kåtas för harts
kokning; efter 40 a 50 år, men icke förr kan dhn med
förmon nyttjas til vedbrand, famt innom 80 a $0 år bin*
ner den förft upvåxa til en dugelig timmerftock, fparre
eller bjclkes ftorlek. Mafterran i våra fkogsparker fordra
350 ji hela 200 års rid, at upvåxa til behörig längd,
ftädga, tjocklek och faflhet.

IFran(la fkogs ordinencen af år 1669 §r (tadgadt,
at Taillis eller lagftnmmig loffkog icke får fållas, för ån
den minft fylt 10 år; når den flått a*; år,anfes den famma,
i denna orten redan för fullmogen: men i Finland kan
på en fådan lågftammig loffkog, i fall jordmon dår ic-
ke år defs mera myllig och bördig, björk, ahl och afp
icke blifva nyttiga til vedbrand, för ån efter iy a 20 år.
Pihl, fålg (raita) vide Paju och hasfel framfkjura något
tidigare i växten: men Lind, Lönn, Rönn och håggen
icke (å fort fom Björken, Af Afk (Sami), och alrnfja-
]aja), fordrar den förra 50. och den fednare 60. famt Ek-
fkogen vål 100 a 150 år at våxa på, föran de hinna till
någon full mognad; at efter desfa trädarters (kiljaktiga
mognad, igenom behörig utgalring af fkogen de uttages
och nyttjas, detta år både nyttigt klokt och förfiktigt, famt
i aktages detta i alla vålbeftålta länder.

I fall omogen fkog fålles til timmer, bråder, plari*
kor, eller bjelkar, år den altid otjenlig dertii, afven fom
ock dm icke kan nyttjas til tråd flogder, emedan den då
ån finnes for los och frön,famt fnart år utfått for rota;
då deremot, om med behörigt val-, mogen fkog härtill

»ytt-
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nyttjas, och den på råttan tid, til desfe behof fålles, äger
den altid mera ftyrcka och härdighet (a),

Til Timmer, Sågftockar^ Bjelkar och Balkhygge.,
borde fördenskull ej armar, än mogen fkog fällas, och
det lå, at, för fkogens åter växt, dock altid visfe i\tön-
fkande tråd fröflammar qvarlåmnas på hvart tunneland.-,
famt at den öfrjga fkogen icke, igenom förmycken u£-
blådning , lämnas för gles, hvarigenom af infallande ftorai-
våder den lått kan fkadas och förftöras.

I November, December och Januarii månader in-
faller råtta tiden, at fålla timmer och all (lags gröfre
fkogs virke, emedan löftråden då flåpt fina löf, och alla
trådarter denna tiden minft åro upfylde af våefkor, fann
åga trådarterne då den ftörfta dyrka och hårdhet (b). I
Frankrike år derföre ock alt fkogshygge, fedan åen 15*
April förbudit, på det den tiden, då fafvan upftiger i
träden, de i fin växt ej må hindras och fkadas. Af Herr
Reaumurs och Buffons rön och förfök, år åfven uplyft och
beftyrckt, at i fall på fkog, til timmer, fågftockar oéh
jftorvirke, barken atfkalas om våren och desfe trån ledan
fållas vinteren derpå, vinna de derigenom mera mognad
och blifva ftarkare. För ofrigt. borde altid ockfå i akt-
tagas, at när en fkogspark helt och hållit nyttjas til hyg-
ge, få bör man altid börja med hygftret ifrån S. til N.
på det ifrån Ö. til V. Solen ej må (kymmas ifrån den af-
hugne Parken.

Skogens utgalrins; på förenåmde fått af måft mogna
cch frodvåxta Iran, borde verckftällas efter hand, årligen

A 3 i den

(a) Evelin Discourle of Foreft trees pag. 23.
(b) Nouvelift oeconomique & Lit. Tom. 11, pag. $g,
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i den mån på dem tillgång år. i:mo Borttagas då 'alla
vindfällen till brånfle, och de fom Åro haif rutna, eller
til en del tedan förmulinade, upläggas i fäifkildia bogar
til afkbrånning. 2do Dår fkogen växer mycket tåt, ut-
galras derifian alla vanlytra och fkåmda trån, äfven (om
de fpådare bårthuggas, at låmna högflammige och frod-
våxta trån, defs ftörre utrymme til föda och näring 3:00
Upqviftas alla högftammiga trån, at kunna upvåxa med
raka, qviflfria och höga dammar. 4: to Narmaft ikring
alla få kallade Baliveaux eller fkogsrråns fröft.romar, hvil-
kaqvarlåmnasatutfpridafrön til ny (kogsvåxt,borttages annan
fkog. Dårnåftundanrödjas all fpåd fkog med löfrråns (lubbar
och deras udpridde telningar,at desfa, fåfom onyttiga mar-
kens urfugare, icke mA betaga flika fröflammar deras nö-
diga näring. 5-.ro All höglänt fkog, i fynnerhet af barr-
trän, emot N. och N. V. uppemot landdaögder, backar
och bergftråkningar, famt vid kårr laggar i desfe väder-
ftrek, bör fom en helgedom undantagas for alt fkogs-
hygge.

Anmärkn. 1. Når den högftammiga fkogen på detta
fått [förfiktigt medtages och nyttjas, lårer väl ingen förnuf-
tig mennifkja beftrida, at icke allenaft fkogarnes beflånd
derigenom fåkraft underhålles, utan at ock at fkogarne,
om de fåiedes fkjotas och vårdas, kan hafvas den flörfla
och båda förmon: men mina landsmän i Finland, torde
icke defs mindre emot alt detta gjöra desfa inkad: i;mo
At de icke äga tid, rådrum och arbeisftyrka, ar med ert
få förfiktigt val nyttja fkogen 2;do De hafva åfven up-
på de måfla orter, något fk,'lig -tillgång på fkog, at det
ånnu icke år nödig.*, at få noga och fparfamt hushålla
med fkogen. 3 tio Deras Förfäder hafva icke vaiit tå
nogräknade, om mogen eller omogen (kog blifvit ned

- bug
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huggen till timmer, fågftockar, plankor, fparrar och b jet-
kar; men de hafva icke dels mindre vä! bänjat fig med
fina ut och laduaä-ds hus ->" h h ftt tak öfver hurvude.,
4:1*0 Den iom har rftgång och tilitä!-e, at til Staden, brnl-
låsar och andra dylika behof fålia (kos;, får den lika väl
betald, om den blifvit tillhuggen af mogen eller omogen
fkog; at ej förtiga det på afiågsne orter i fkogsbvgden',
en landt man icke kan hafva någon fårdeles nyttta af fkogen.

Anmärkn. 2. Flvad denne förda invändning angår,
anmårkes häremot, at det upgår icke mera tid eller arbe-
te, at igenom utgalring afhugga en fullvåxt och mogen
turuftock eller annat gröfre fkogsvirke, ån öm fpåd, frön
och omogen fkog dertil nyttjas, emedan icke flere trän
dertil böra upfökas och fållas, ån i torra fallet; om mo-
get timmer och längre våg ifrån fkogen må(le utföras,
få erf"ätter defs båttre godhet, fafthet och värde, mång-
falt en lådan koftnad. 2*do Om fkogsbriften icke år ån-
nu på alla orter i Finland lika kånbar, yppar den fig nog
fnart ofveralt, i fall utan förändring och förbättring med
fvedjelårten, och tjåru brånnerierne, famt en vårdflöfad
brådlågning, balk, låkter och vedshygge endaft forttares
i 9 a 10 år; at ej förtiga, det på desfe fkogrikare ftållen
framdeles torde kunna uptåckas nyttiga malmfynd för berg-
verks nå; ingen, eller at ock kunnige och öfvade arbetare,
i trådflögder, afk bränning och Rå pottafke tilvercknin-
gen, (kulle finna (in utkomftoch bärgning deruti, at flyt-
ta til flika fkogsbygder, til fkogs afdrågters förädling och
förökande.

I Tyfkland och Bobmen förekomma fållan några an-
lagde koftfamma vidlyftiga verk för glas tillverkningen,
utan glas blåfaren refer i kring med Cm famiile til de
fkogrikare orterna i landet, han hyr fig ikog af Bonden

och
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eller landtman och inrättar i fkogarna defs glashytta. Hä-
rigenom har allmogen på aflågsne orter icke allenaft vinft
och nytta af deras fkogar. utan kan och Tyfkt och Bob-
mifkt glas derföre faljas för mångfalt båttre pris, ån då
det tilvefckas vid koftfamt inrättade glasbruk. At i Sa-
volax och Carelen, norra delen af Tavaftland och Björ-
neborgs lån famt en del af Öfterhottn, allmogen ån icke
har nog fördelaktig aflåttning och nytta af fkogarne, det-
ta beftrides icke: men då desfe nyfsnåmde upgitter läm-
na fåker anledning dertiil, år det då billigt, at landets få
ån öfverblefne fkogar icke defs mindre dock fkola utödas
genom eld och brand, famt ett oförfiktigt och vårdslöft
■fkogshygge. Skogsbälten år nu mera få allmän i hela
Europa, at på många ftålien trådrötter och trådqviftar
måfte iåljas efter vigt til brånfle. Norige, hvilken med
ofs förut tåflat i fkogs exporters utfkeppande har för det-
ta redan oförfiktigt blottat fig på feog. Norra Amerika
ar nu mera nådan det enda land och åfven till en del nor-
ra delen'af Sverige, famt Finland, Polen och Rysfand',
hvilka ånnu någon tid kunna affåtta och fålja fkogs af-
drågter. I Finland finnes och ingen få aflägen ort, där
icke allmogen kan hafva ftörre vinft och nytta af fkogen
genom harts famling och ett förfiktigt inrättat tjårubrån-
neri famt afkbråning af halfrutna trådlogor och fkogs
vindfällen förrå Potafke tillverkningen, ån af et {kogödan-
de fvedjande; at icke förtiga det igenom fednafte freds-
fördraget med Rysfand för Savolax och Carelen åfven
blifvit beredd en fördelaktig ny handelsgren til fkogs
exporters affåttning Hvad 3;tio det angår,at våra Förfader u-
tan få laggrant val af moget bygnings vircke upfört hus
bygnader, utvifar deras anftalt dermed, at då af dem mo-
get och omoget timmer i famman blandning blifvit nytt-
|adt dertil^ få åro nu ock äldre tiders våningshus*, fom

Skat-
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Skateboen, glifa, med vinda och fheda flockar, kalla
och dragfulla, famt hafva de fållan upnått 20 a 30 ås$
ålder, då deremot trädhus upbygde af fämngodt moget
.timmer, kunna utan at rutna, eller förfalla, härda ut, 70
go a 90 år, hvarigenom anfenligen både fkogar fparas.
fom ock undgås en myckenhet dagsvårken, hvilka an-
nars, nådan årligen made användas til nybygnader, få
vid mangården, fom ut och Ladugårds bufens reparation,
famt hviiket för Bonden utgiör en ganfka dryg koftnad,
och år honom til hinder i annat nyttigare iandtmanna
arbete. 4:10 At utan fkilinad, för omogit timmer beta-
las lika mycket fom för mogit fkogsvirke, detta äger in-
gen grund, om icke på mycket fkogslöla orter, där fak-
nad och britt,p? godt bygnings virke, nödgar folket, at
vid visfe oförmodade händeifer åfven dyrt betala och
nyttja omoget fkogsvirke til deras behot. Igenom inrätt-
ning af kunnige och edfvurne timmer och brådvråkaré,
borde ett lådant mifsbruk dock lått kunna förekommas,-

.§" * . ;
Af loffkog kan man en lång tid hafva nytta, utä-n

at ftraxt fålla den famma. 1 Franfka fkogs ordinenceme
.utmårkes och befkrifves, at detta hufvudfakeligetv kap
verkftållas på 3:ne fårfkildta fått. -, "

Ejaguer, då éfverfiödiga qviftar och telningar affkå-
res at nyttjasf til löfbrått.

Eteter, då löffkogen totpphugges.., fåfom ahl, björk
©ch i fynnerhet af pen, hvarigenom den blifvermera gre-
nig, famt' lummig och framikjurer fedan defs ymnigare
telningar. Wid det förra tillfället borde man hälft med
qn ftälfatt ochbyäsfad klyfva, ftöta af oyiftarns ypåc.... B - -..-....« (a):
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<a) och icke få våldfamt afrifva dem; Cbm det gemen»
ligen ånnu af finfka allmogen fker.

Receptr kallas det, då tråd t aldeles falles af ftuhb,
och borde i fynnerhet af all barrfkog ftraxr eller hälft i,

a 2 är härefter, alki rötter upbrytas och nyttjas, emedan af
dem dock inga telningar til ny fkogväu upkomma Löf-
Ikog bör icke huggas med lång ftubb, utan i de fall då
marken ftraxt fkali uprödjas tifåker eller äng, emedan
långa ftubbar i haft taga röta i fig, och blitva otjenliga,
ät genom telningar updrifva nya Ikogstrån. På de orter
dår man förfiktigt hushållar med fkogen, fållas derföre
"aldrig med yxa, Ek, Bok, Afk, Alm, Lindar, Lönnar
eller något frodvåxt löftråd af ftubb, utan de affågas lågt
emot marken

En ftor mifshushållning' med fkogen år der ånnu i
Tinland, at allmogen på få orter, med va! och kund-
fkap, -tager och tilmakar åmnes tråd för Hiulmakare,
Svarfvare och Snickare, tunbindare m. m ån mindre upra-

fes oh lämlas, vid löftråns af huggning, rötterna, hvil-
a i tråd Slögder dock ofta åga mångfalt ftörre varde

ån fjelfva trådarterna.
Många ocb fmå fult borde vid alt fkogshygge ej fållas,

la vida de altid gifVa anledning til vindfällen, utan må
fcålre visfa platler tourvis på en gång nyttjas til fkogs-
*ygge, 15at markenkan både få hvilafri, några år for fkog-
våxt, fom ock igenom de vid fkogshygge», uppå mar-
ken cjvarlemnade Baliveaux, naturen lämnas tid och råd-
rom, at åter fjelf beforja om ny fkogvåtft,

1 Sven-

Herr Commerce Rådet Rudenfkålds ttlom ikogar-
«e, tfykt i Stockholm 1748,
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I Svenfka fkogsforordningar år icke tydeliger. ut*

flharkc, än mindre betalt om tråd fröftammar eller Balt-
veaux qvarlåmnande på fkogsparker vid vedhygge, fved-
jande, tjårubrånnande, eller andra dylika tilrållen, då fko-
gen afrödjes och bårthugges, dår dock igenom denna
omfländighets i akttagande, fkogväxten i landet, fåkraft»
Låtraft och fnaraft, kan främjas och underhållas på alla de
fjällen, fom icke til ftandiga åker och ängsmarker upröd-
jas, utan hvilka qvarlåmnas för en tillkommande ny
fkogvåxt.

Då desfa Baliveaux eller tråd fröftammarutgalrasoch
qvarlåmnas på marken, hvarifrån fkogen blifvit bårthug-
gen, år at anmärka, at desfa trån böra vara frifka och
firodvåxra, famt i nårmafte grad at blifva fullmogna,
dock af olika ålder, få at når någre för fin ålder måfte
bårttagas, af de öfriga någon annan del dock ån må
kunna flå qvar, at i flere år utfprida trådfron på den af-
hugne fkogs marken. I Frankrike räknas r6 ft. fådana
(rådfröftammar på ett tunneland; och år det nödigt, at
man lemnar dem qvarftående mit uti den fkogs parket^.
fom blifvit nyttjad til hygge; åfven fom nödigt år, at
desfa qvarftående fröftamtrån, få mycket möjeligt år må
ftå tåt tillfammans, på det af ftorm och oväder, de, e|
må kullkallas.

Anmärkn. i. At afhugne trådfkarar, grenar och vind-
fållen och torra trån, ur fkogarna icke förft nyttjas til
brände, föråh frifk fkog til detta behol medtages (b),

B 2 det-

(b) I allmenna lagen Byg. B. X. Cap. 8- §. år detta
alt befalt: men hvilken tillfyn kan deröfver vara nog
tillräklig, om icke landtman för defs egen nytta och
förmån verkftåller det.
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"ctefta år em högd fördårfvelig fkogödande ofed och
vana i Finland Bondgåsfen och Bonddrängen åker
■ofta öfver | mil och än längre, at af flående friffc fkog
mdhuggl ett lafs vedh, oanfedt en myckenhet fkogsvinct
ffelleo utbjuda fig dertill på mycket närmare afftånd, famt
-ehuru igenom vindfällens bartförande, mulibetet tillika an-
fenligen rorhåttiss Af fordom an (er han för en fy-nner-
lig hurtighet, at pa detta fått onödigt öfva våld på fko-
gen, o-Ch tror dagsverket' icke vara rätt fullgjordt, om
det icke med yxa verkftälles på den växande fkogen.

Amnäikn. 2. På lika fkeeödande fått, tilleår det af-
ven ined löfbrott, fållan topphugges löftråden derti!l,u-
tan allmånnaft fållas de på ftubb, at fedan några löfru-
fkor af dem blifvit tagne, lårnnas det öfriga ii trädet
qvar at fålom vindfälle rutna i fkogen. Af tråd frön,
fom ifrån nårmafte fkogar uppå fvedar blifvit fpridde, plår
mycket loffkog allmänt hår i landet fnart åter upvåxa; at
igenom utgalring deraf och af öfverfiödiga rot qviftar,
taga och famla löf rufkor, detta alt år en aldeles ovan
fak, dår dock Björk, Pil, Wide, få!g, Afp, Hasfel qvi-
ftar och telningar vore de låmpeligafte dertill, åfven fom
ock ahln.fkor kunna nyttjas, då de tmot höften tagas
Och afhuggas, at öka foderfamlingar.

Anmärkn. 3. Hos Finfka allmogen faknas ånnu ock
både kundfkap och öfvadt handalag, at renfa fkogen och
mareken genom ftubbars och rötters upgråfvande. Den
lyftre Engelsman Johan Evelin har upgifvit ett ganfka för-
delaktigt håftyg dertil (c). Ett annat dylikt befkrifves ock
af Herr Com. Rådet Polhem, i Kongl, Svenfka vettenfkaps
academiens handlingar för år 1758 hvilket, i anfeende til

den-
(c) Se dels diic, of Foreft. Trees pag.' sa*
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■denne håfkrans enfalte fammanfattning famt förundrans,
vårda kraft och verckan- igenom modelle för byar Sokn,
bår i landet borde vara bekant.

Amnärkn. 4. Då hos vår allmoge icke -allenaft de-
ras egne, utan ock deras förfäders förfarenhet tiiråckeii-
gen beftyrkt, at naturen mycket frikoftigt fjelf belörjer
om ny fkogvåxt i Finland, igenom ■_rådfröns utlpridan-
de ifrån nårmafte fkogstrån, borde de lått kunna infe,
jflt denne högftnödige och nyttige affigt, ån fnarare och
mera ordenttligen Tean främjas, i fall på afhugne fkogs«
p3'rker ftraxt qvarlåmnas visfä Baliveanx eller växande
tråd fröftammar, fom til famma flags fkogvåxt fom dår
förut vuxit, båft kunna utfprida trådfrön. På fandhedac
och fandrådande jordmoner qvarlemnas til fådane Bali-
veaux hälft tall fkog, och afpe trän; i gran kärr, frod.
växte granar, och på den marek, fom loffkog burit,
friika löftrån, famt där blandad barr och loffkog förut
Vuxit, fröftamtråden af begge fkogs flagen.

Anmärkn. 5. På alla de flällen i Finland, dår fko-
garne ån åro omåtte och odelte, år intett hopp om, at
de utvägar och medel, fom nu blifvit upgifne och fo-
Teflagne för fkogarnes jämna underhållande och nö-
diga tillväxt, blifva vidtagne, utan år och blifver hos
ofs, lika fom i andra länder, (d), ingen hjelp
eller räddning för fkogarnes vårdsfléfa utödande at
förvänta, få långe icke en ordentelig fkogs refning före-
gådt. Så länge upfkof häruti fker, finner ingen hem-
mans brukare fig befogad, at fparfamt och för-figrigt hus-
hålla med den fkog, hvilken vid en långe efterväntad

B 3 del-

<\d) Danmarks och Noriges oeconomie Majjazin pag,
7 och 107,
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' .... "*delning, han tror tilßilla ftn granne och ickeblifva defslått.-
Man anfer fkogen emedlertid vara upofradt ett oundvike-
ligt öde; Inbördes afvund retar och tvingar folket, af
med förenad ifver angripa fk-ogarne, hvarmed på någre
orter i Finland„ man ock redan hunnit, fä långt, at lan-
det på flere (tallen tryckes af icke mindre fkogsbrift, ån
t Rikets Södra landfkaper.

§. 4-
Svedjor hafva ifrån äldre tider måfl utodt vara har-

liga fkogar, hvarföre ock alt fkogars affvedjande af våra
fednare Förfader varit fträngeligen förbudit (a) eller och
har det med visfa förbehåll allenaft blifvit tillåtit (b)»
Når Svedjor fållas utan val af fkog och jordmon, kun-
na de icke annat, ån vara högit fkadeliga; ty ett enda
tråd, fom fålles i en fvedja, kan ofta vara eller blifva
af mera varde, ån hela fvedens afkomft i :-ådesvåxt. Sve-
djor, hvartil fkogen fålles, brukas hår i Finland af 5. lår-
-fkildta flag, af hvilka en och annan år mer eller min-
dre fkogödande: men alla dock af den befkaffenhet, a*t
de med fkogarnes framtida beftånd ej kunna förenas, i
fall icke både i arbets fåttet vid dem, ock uti andra om-
ilåndigheter, fker en mårkelig förändring, laglig rattelfé
öch förbättring.

I vår

(a). Kongl. refolution af d. 20 Junii 1576. och Biaffk,
af d. 3. December 1644

<b) Kongl. Patent, af d. 1 Maji 1563. Kung Johan \\\.
ordin.' af d; 7- April 1569 -refolution på allmogens
befvår, 1681, och famma års hufelyns .ordning,
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I vår allmenna lag har hårtils val ingen fkiflnad blifvit

gjord emellan desfe fvedje farten: men forh i Bygn B. 14
Cap, t och 2 ■§. förordnas och ftadgas, at ingen må Sved-
ja , dår han åker .och ang ej rödja vill, eller der för be-
teshagar, och mnllbetets (kull nödigt år, och för (lika
nya upodlingars fkoli, lagens tydeliga affigt tillika varit
och år, at igenom eldens våldlämmu verckan vid fved-
jandet,-myllan eller matju-den i fådane uprödningar icke
må upbrånnas och förftöras, följer ock hårat, at alla fve-
dje fått, af hvilka en iå fkadelig verckan år ofkiljaktig,
verckeligen redan efter lagens mening borde anfes för
otillåteliga At desfe til deras olika och färfkildta befkaf-
fenhet dock framdeles må närmare kännas och kunna ur-
fkiljas ifrån nödige och nyttige fvedje fått, detta tyckos
blifva högft nödigt, emedan annors igenom dem-, både
våra få ån qvarbletna fkogar, i haft aldeles utödas, fora
ock förftöres af deras våldfamma verkan i vår fofter-
bygd, mycken fruktfam och bördig mark.

Anmärkn. 1. De i Finland brukeliga Svedjefåtten,
beftå af få kallad Pykelickomaa, Hu&a. flipalo, PFier-
tomaa famt Ca/ki', af desfa år i:mo Pykelickomaa deflfc
fkadeligafte; detta Svedjefätt brukas på några-orter i Ca*
felen. ""Härtill nyttjas måft torra, men något myllige fand-
hed..r,fom medftörreoch mindretalHkog,famt litet loffkog
Sto bevuxne De ftörfta träden af denne fkog kåtas och
©mbarkas, ifrån roten få högt up, karlen beqvåmligen
räcker, hvarefter de lämnas 10. a 15 år at förvisna och
aftyna, til defs af nåft tilgråiyle loffkog, uti denna mark
trpvuxir iå flor ung, och fpsdSkog,at den år tjenlig til
fveda; då detta fkedt, borthugges och fålles åfven all
mellan flående låg gran,-tall och loffkog, hvarpå mar-
ken emellan de ftora fårvisnade och förtjockade tråden
sfiyedas. På få Italien kan utlådet i desle Svedjor, med

Sved-
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Svedje barr* eller Plogen nedmyllas, hvarfore Sades af£
kaftningen i dem gan(ka ofta mifslyckas (c).

2-do- Huäla;. gammal groffkog afhugges allraånnafl
igenom detfa Svedje fått; maftetrån, det båda timmer^
de ypperfta fågftockar, bjelkar och fparrar måtte hår ftu-
pa rör yxan, och tillika med den fpådafte vidja förbrån-
nes, för några få bördiga ax. Wårft är, at utan (årdeles
val af jordmon, icke allenaft den bördigafte hårdvals mark
hårtill nyttjas,utan ock örjord, grufiga jordbackaroch högI-
der,iamt bergig och ftenbunden mark,allenaft den med nå-
got grof fkog finnes öfvervåxt; men hvaraf förmedelft
eld* och låga af den grofva fkogen, då den upbrånnes,
innom feclers tid icke ny fkog förmår upvåxa. Ucfådet^
nedplögning och harfning kan vid desfa fvedjor mycket
fållan brukas; ty tråden, fom af den grofva fkogen ej
blifvit upbrånde, ligga i kors och tvär qv3r pä marken,
och hindra det. År lyckan få flor, at ftraxt efter det-,
rotrågen i dem blifvit utfådd, regn infaller, gror den
vål; men om utfådet utan våta några dagar ligger på jor--
den, förmultnar det efterhand dels aldeles, dels ock up-
plockas det af fkogsdufvor, fpartvar och andra foglar (dX

3:tio Elipalo; härmed utöfvas ett fvedande, h vilket
heftår i en blandning och fammanfåttning af Hntla och
Kafki Sveder. Den anftålles åfven på gro.fta blandfkog;
fältet nedfålles hälft på fkaran redan uti Maji och April
månader; tråden fålles ordenteligen fallande bredevid
bvarandra, den fpådare löf- och barr fkogen tillika med

tim-

(c) Herr Profeffbren och Riddar. P, Ad. Gadds avhand-
ling om Jordens **-fvedande och kyttande i Finland
fednare delen p. 60. ■>-'■■ . ■

(d) Samma Academ. afhandl, förra delen pag. 8-- u«
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timmer och fågftockar. Året derpå ligger det'oro; ät,
för at barrlöpa och torkas. I Maji eller Junii månader
året derpå itändes fallet, hvarvid alla qviftar och alt ris
afbrånnes, och fedan detta fkedt, afqviftas om fomma-
ren vid förefallande mellantider, de ånnu obrände qvi-
ftarne, jåmre fmårre trådflammar, hvilka afhugges ti! 6
alns långa klumpar eller.ris-och flock högar, Ibm i lan-
det kallas Roviott, då de fammanlagde i långa ftråckor
fårfkildc ånnu afbrånnas. Tredje fommaren härpå antän-
des uti Julii månads början desfe Roviott och fedan den
förfta ftråckan af den förut hoplagde ris och trådhögen
väl tagit eld, få dragés derifrån eldbrandar med jernkro-
kar på långa fkafr til andra ftråckan och f v. hvarvid
fädane ftållen nogare fvedas, dår mosfan efter förfta brän-
ningen ånnu år ofvedd. Når elden på detta (ätt andra
gången öfverfarit fältet, famlas af de ftörre trådlkararne
och finare trädftammar, hvilka qvarblifvit efter branden,
virke til fvedens gårdesgård eller hägnad, upfåttande. Al-
la öfriga tradqviftar bårtrödjas, och fammanbåres i hö-
gar til brånfle på de ftållen, man tycker ännu icke va-
ra nos fullfvedda: men de grofva trådflarnrhärhe ti fva-
liggande orörda i deras parallela läge, famt är åét på
desfa melianrymder i fveden, fom utfadec kan både med
Svedjeplogen och Svedje ris harfven nedmyllas (e).

4ro .H'iertornaa, Walterflocks fvedjandc, fkogen, fom
härtill nyttjas, beftår måft af fpåd och gles loffkog up-
blandad med litet gran och Enbufkar. " I mojord och
fandbedar anftålles icke detta fvedande, utan i fkogsbac-
kar, på muliblandad lerjord och klafpur lera. Som då vid

C en

(e) Nya hushålds Jcurnalen för år 1752 månaderna
Janvar. Febr. pag. .36.
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en ung fpåd fkogs afbrånning, mareken deraf ej nog
fvedes, nyttjas härvid vålterftockar af tillhugne 6 alrtais
långa torra granar eller tallar, hvilka jämte eldbrandaine
vältras och Hyttas af och an på marken, at främja en iå
mycket jämnare och ftörre markens afbrånning 6 lafs få-
dane bränne eller vålrei (lockar fordras ti! l.vr.rr kap-
pelands afivedande, hvilket fåledes utgör igo läks för
tunnel inder, och fom härigenom mycken nyttig fkog
bårtflöfes, detra fvediefTitr åfVen faller mera arbetsdrygr,
ån ny åkers uprödning af gråslindor, marken på detta
fått få fnart ny fpåd loffkog efter ga io år åter upväxt,
2 a 3 gångor i mannaminne affvedes, kon jordmonder-
af icke annat an förftöras och ti! defs bo. digbet afcaga. Det-
ta vålterftocks fvediander piär allmogen i Savolax ofta
hopblanda i deras begrepp och utrryck, om Svedje fät-
tet Cafki, fom dock är af annan befkaffenhet.

sto Jfufti; detta Ivediefått år det drågeligafte för
ikogen, få mc verkftälles med den minfta jordens afbrån-
ning; til all lycka brukas det ock nu allmennaft afallmo-
gen i Finland.

Hårtil utfes hälft en god, jämn och bördig mark,
hvilken efter fkogens affvedande, kan finnas låmpelig til
ny åker eller ängs upodling. Skogen beftår af blandad
lof och barrfkog, eller ock af frodväxte grankårr, fbna
updikas och beredas til ängsmark. Hälft i akttages dety
at jordmon må beflå af ler mylla, eller lenrådande jord-
moner. Skogen nedhugges i September i desfe fvidjor
på låg ftubb, at tråden ligga redigt bredevid hvarandra;
all gröfre fkog, fom duger til nåfvertågt, timmer, bjel-
kar och fparrar, lemnas qvarftående til vinteren, då de
fårfkildt fålles och nyttjas; våren derpå fkatas och fkiljas
de ftörfta grenar och qyiftar ifrån de nedhugne trådftam-

mar-
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marna, at utbredas på marken, och i Julii månaris bör-
jan, eller ock i medlet af Augufti afbrånnes en lådan
fved; i förra fallet befås den med rotråg, i det fenare
med vanlig åkerråg. Efter fkogens afbrånning famlas
trådens halfbrande ftammar, fkatar och gröfre grenar på
fämma fart i långa ftråckor af ris-och tråd-högar, fom
om Elipalo fagt år, få at emellan dem med fvedje plo-
gen och fvedje harfven utfädet kan nedmyllas- Desfe i
högar hoplagde halfbrande ris och trådftammar nyttjas
ock ftraxt ån til fvedie gårdesgårdens upförande, ån ock
bårtkjöres de åfven til brändved om vinteren. Sedan på
desfe Svedjor vuxit et fåde, uprödjas denne fvedde mar-
ken til åker eller äng, utan at marken vidare igenom
lörnyadt brännande blottas eller fkadas til defs bördighet.

Anmärkn. 2. Då all markens fruktbarhet, i våra fko-
gar endafttilkommit och beror af den mylla, fom af mång-
åriga löffall, barr, ris och qviftar famr rutna trådarter
förmultnat, och hvilken af regn ochfnövatn blifvit i låg-
der och dålder nedfkjölgd, ifrån jordbackar och landthög-
der, och under fvedjandet af eldens verckan, denne myl-
la, fåfom måft eldfång, i ftörre eller mindre mån borc-
brånnes, år detoemotfägeligt,at föruran fkogarnes utödan-
de, landtmon igenom alla förenåmdefvedjef ittutom Cafki,
anfenligen lider och fördårfvas til bördighet in fö* haffad
tanke och grann. Fabet år och blifver alt i å det, at derfö-
re vånta erfattning af luftfalter, eller at tro det af förbrän-
da ftenar i ivedjelanden, hvilka til en del ibland röta
fonder och virra til ften doft, markens fruktbarhet fkall
i otrolig mån åter kunna ökas.. Ganfka oförmodat i vår
uplyfta tid, bar det fördenfkull ofs förekommit, fom af
Herr Steph. Bennet i detta års nya hushålds Journal, för
månaderne Jan. och Febr. pag. 41, 42. och 48 anföres

C 2, och
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och ogrundat pdflås, at fvedjefättet Flipalo, (där marken
dock ä_j fållan 3. gånger brånnes och fvedas lör en enda
fäcies växt), och at ett circulerande [vediebruk, på en ochfam-
ma mark,'efter kvart \i:te, \%:de och 20: de är, icke alle-
naft vore det enda [anfkyldigafle medlet, til fArhattring af
ett hårdt och obliät climate ', famt de chrulvare n-rrlåndfka
cch lapfka ödemarkernas åpnande ochfectdanferande til [län-
digt brodgifoande [ätt, utan at ock härigenom en lindrig
och [åker (logsplantering på Skänfka Jlättenne fåkrafi kunde
främjas.

% 5-

För fkogarnes underhållande och återvåxt i Finland,
år det högft nödigt, at behörigen utredas, i hvilka fall
fvedjor åro nödiga och nyttiga, och hvilka fvedjefätt få-
fom låmpeiigaft, endaft kunna tillåtas, famt huru allmo-
gen i fkogsbygden utan koftfamma omgångar må åga
frihet, at idka dem.

Stubbfved jandet och Risfvedjor, de tyckas vara de en-
da, fom nu mera efter våra fkogars tillgång, kunna blif-
va tillåteliga.

Stubbfced jandet hafver i det mäfta, likhet med fve-
dje fattet Cafki", hvilket i föregående §. s;te anmärkning
blifvit befkrifvit.

I:mö Skogsparker, fom beftå af grof och fullmogen
fkog, borde icke til fvedjeland få brukas, utan en lådan
fkog igenom u.galring nyttjas. Mindre mogen afup-
blandad barr och loffkog år nog tjenlig ti! ftubbfvedjor,
dock få, at i fall på den til fved utfedde marken, finnes
timmer, bjelkar och lågftockar, gröfre Skogs virke til

hus-
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husbygnnder och nåfvercågt, eller ut på marken åro up-
vuxne fruktbärande och Slögdnyttiga fkogstrån, fåfom
Ek, Apel, Oxel, Rönn, Hågg, Alm, Afk, Lind och
grof växt Lönn, böra de ftörita och mognafte af dem,
året förut antingen borthuggas och läggas i förvar til
förefallande behof, eller ock om fveden, efter fädes
växten, ämnas til ny fkogvåxt, må flike fkogstrån, då
fveden fålles och afbrånnes, på 2 a 3 famnars afftånd i-
från ftammen omdikas, at vid fvéderis af brännande, de
i deras växt icke måtte fkadas eller tördårfvas.

2:do All ftenbunden mark, grus och érjord, fkog-
vuxne bergftråkningar och fkoglupne bergstrakter fkonas
i alla tider för fvedjande,- emedan på dem, ganfka lång-
famt och innan flere fecler, icke åter ny fkog upvåxer;
men fkymma de mårgon och middags fölen ifrån åker-
gården, må desfe fkogstrakter genom fvedjande ock af-
rödjas. I Savolax och Carelen, där flike fkogsmarker
finnes ofta intaga landets mäfta rymd, kunna de åfven
affvedas, dock få, at den gröffta och ftörfta fkogen för-
ut, til tjårubrånnerier eller annat husbehof, bårttages och
hemföres.

3: tio Stubbfvedjor brukas hälft i fådant jordläge , fom
om Cafki fveder anmärkt blifvit, åfven fom de fålles på
lågftubb, icke i kors, utan få, at de afhugne träden lig-
ga i det nårmafte, paralleit vid hvarandra, få at efter
jordens affvedande, med fvedje plog och harfning, ut-
ladet i dem kan nedmyllas»

4*.to Då grankårr för ängs upodlingar til detta ftubb-
fvedjande medtages, år ock nödigt, at den måfta och
gröffta fkogen deraf förut om vinteren igenom utgal-
ring til timmer, ftör och gårdfle borttages, och at fve-



22
djandet hofvudfakeligen verkdå!'es med trådens fkarar
oah qviftar, hvilka i'fynnvrhe- tjockaft utbiedas på Björn
måsfe rufvorne, Polytricum jcoparivm, hvilken föga på
annat .'ärt, ifrån desfe ängs; öd-iingar kan utrotas.

j-:ro Åro desfe grankårr få långt afiägsne ifrån hem-
imaners boiftad, at de icke beqvåmligeo efter afbrånning
och updikning kunna uprödjas ril åker, äng eller betes-
hagar, utan blottade på fkog, de utlämnas til ny fkog
våxt, år det hogftn.ödigt, at de i §. 3. och anmärkn. 4.
omnämnde Baliveaux eller trådfröftammar, til få flört
antal på marken, i fullvåxt qvarlåmn.es för hvart tunne-
land, fom dår anmärkt blifvit, famt borde desfe Balive-
aux vid anfvar af laga plikt behprigen omdi.kas, at de
under fvedens afbrånnande icke må fördårfvas.

,6:to Då fkogsparken til desfe fvedjor måft beftår af
loffkog och den utlägges til fkogvåxt,'blifver den fnart
åter öfvervuxen med tåt loffkog. I ftållec för der, en
lådan Skog nu efter 20 a 30 års förlopp piår affvedas på
nytt, vore det en mångfalt båttre hushållning, om ige-
nom utgalring den fmarre löffkogen deraf användes til
löfbrott och vedbrand, och at de frodvåxtare famt ftör-
re löftråden upquiftades til nåfvertågt och flögde virke.

7:mo Stubbfvedjor, de fkaras och quifthugges på
marken för af bränningen, lika fom Cafki fveder, famt
fedan detta fkedt, famlas fkogsrråd brandarne i högar och
parallele långa ftråckor, at de icke måtte hindra fvedens
plögning och harfning; af denne fotved upfores ock
hågnaden, hvarigenom frifk fkogs nedhuggning dertill
undgås, åfven fom ock det öfriga om vinte-ren hemflå-
pas at öka vedbrand; önfkligt vore, at, fåfom i Hußa,
Flipalo och Cafki fvedor ofta fker, marken icke med des-
fe ris och trådhögar fveddes på nytt, eller at åtminftone

den
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den qvarblefna forveden i Svidjor icke upftaplades i alt
för ftora och höga rishögar, vid hvi.kasafbrånning, jor-
den gemenliget. botn brännes.

Anmärkn. I fall derta befkrifneStubbfvediandet vidtages,
kunna alla förbud emotde förra högft fördårfveligaSvedjefåt-
tenuphäfvas, och för allmogen i fkogsbygden utan omgång
af Svede fyner, härmed öpnas den båftaochlåttafte utvägril
nya upodlingar, för utfåde afrotråg, bohvete,korn, lin och
rofvexåxr, och hvilka få mycket förut underftödt deras
lifs uppehälle, fom ock kunde igenom detta förfiktiga
fvedande våra fkogar båft i längden hafva beftånd, famt
efter hand fnarare vinna tillväxt, ån igenom fkogens mö-
dofamma plantering. I de namnkunnigafte rönfamlares
och förfarnafte landrmåns hushålls fkrifter i England, få-
fom en Thomas Hales, Browns , Stevenfen, Hawkins och
Ellis, är igenom flere anmärkningar beftyrkt, at et flikt
markens fvedande, för åker, äng och beteshagars upröd-
ning, famt fkogens fnara återvåxt, är det vigafte och
fåkrafte medel. Når i Frankrike de ftora ödeplatferna i-
kring Normandiet fkulle beredas och uphjelpas til fkog-
våxt, utreda ock derra lands håfcier, at fådant båft lycka-
des på de ftållen, dår liung, kråk ock lingonris med
mosfa och annan fkogsbråte, förut bårtbråndes famt af-
fveddes ifrån marken.

§" 6.

Risfvedjandet; detta kan hår i Finland, af våra landt-
mån beqvåmligaft brukas nårmaft intil hemmanens bohl-
ftåder.

1 nio Skogen til desfe flags fvedjor, kan beftå an-
tingen, af barr eller loffkog, hälft dock af blandad fkog.

dar
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dår marken år öfvervuxetä, af gran, björk, ahl och Ene-
butka**, famt at ö.cn beftår mera af ung, än gammal
groftkog. få at fkogvåxten deraf med minfta möda och
koftnad lian afrödjas.

s:do Ny.ttigaft vore det, om allmogens arbertsftyrka
och _oik-;k..<:t lamt kundfkap och cc ofva| handalag få-
dant mecjeaf, ac hälft ieenom rothueening. all fkog i-
från ctÄsle fvedjeland undanrögdes; men elär detta icke
kan fke, bör den åtmir. ftone med ganfka låg ftubb bårt-
huggas.

3:tio Alt fmått fkogsris, Slyne bufkar, fkatåndar a£
de nedfålde fkogsträdert, och alla qvarblefna trådquiilar
wtbredas härpå, öfver den uthugne marken, famt täckes
i fynnerhet dermed alla björnmåsfe tufvor, och andre
mycket måfslupne ftållen.

4to Som detta fkogsris öfver fommaren nog blif-
ver torrt och eldfångt til affvedande, upbrånnes detta ut-
bredde rifet emot höften famma år, fom fvedjehygget
fkedt, och befås efter föregången upplögning och harf-
ning, med höftfåde. Har marken varit fkogrik, få at af
defs öfverlefvor år mycken tillgång på trådfkatar, tråd-
grenar och fkogsris, kan med deras upbrånnande på mar-
ken, gjöras upfkof til våhren, och fveden då nyttjas til
korn, lin, bohvete fåde och rofvevåxt»

s:to Utan biträde och >tillhjelp af våkerflockar böra
desfe risfvedor af brännas; föruran det igenom vålterftoc-
kar fkogen mycket ntödes, nyttjas de ock fållan, med
den förfiktighet i fveder, at marken icke gemenligen
på de flåfta ftållen få djupt brånnes, at våra allmenna
perenne gråsflags rötter, deraf fkadas. De fel och mifs-
tag fom af allmogen håruti, begås ån af vårdslöshet, ån

ock
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ock i brift af nog arbets ftyrka, hälft Bonden altid fsker
efter, at låta elden uträtta dett mäfta til markens aftöd-
ning, åpnande och beredning til fådesvåxt, kunna fållan
ändock hvarken igenom varning derföre, nog förebyg-
gas, eller denne fördårfveliga oied, igenom laga förbud
tilråckeligen förekommas och hindras.

Anmärkn. Högft nödigt år, förutan alt deta, at
vid begge desfe fvedjefåtiens idkande, hvilka nu mera
endaft borde vara tillåtna, noga i akttages alt, hvad fom
få uti allmenna lagen Bygn. Baikens XV. Cap. I. och 2.
§ §. famt 1734 års fkogs ordnings 28. §. och i förord-
ningen om fkogseldår af d- 10. November 1690 förut
finnes ftidgat. I fölgd hvaraf ej ftenröfen eller _:!c för
bergaktiga orter må fvedas, icke et ftålle mera ån en
gång, åtminflone icke förr ån efter 20,28 a 30 år, få at
fkogen hunnit åter upvåxa til" mognad, famt at tilhka i-
genom allmän lag vid anfvar må förordnas, at då fved-
jor för ny fkogvåxt utläggas-, böra-altid nödiga Balive-
aux eker trådfröftammar på dem qvarlemnas, och de vid
fvedens afbrånning ofkadde vårdas, åfven fom ock at
all tåt han fkog, hvilken fredar åkertågter för kjöici och
fråft ifrån kärr, mosfar och de kalla Nordan vads en, icke
bör få affvedas; af lika angelågenhet år hå* jämte, at ef-
ter flere, för detra utfärdade Kongl. påbud, när desfe
ftubb och ris ivedjor afbrånnes, vatn då förrur altid må
vara ti! hands och de icke itändas under mycken blåft
eller ftorm, famt at vid fvedjors afbrånning, grannarne
åfven tillåges derom förut.

Sker fvedjandet på annat fått, och utan-desfe h.ö^ft
nödiga omftändigherers i aktragande, hemställts det, til
en högt upiyft Regerings närmare pröfning och £odt fin-
nande, om icke den, fom detta forfummar och häremot

D bry-
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bryter, borde pliktfållas för hvar fårfkilt mindre fved til
fyra R:d. Specie, angifvarens enfak, och för ftörre fved-
jor af i tunnelands vidd och rymd, 5. R.d, famt för
hvar och en fådan olaglig fved af et geometriflit tunne-
i.eland ifrån 8 dl 10 R;d. fpecie» Fördelningen af des-
fe enfaks böter torde ock hafva båda verkan och nytta,
i fall derom på det fåttet förordnas, at angifvaren tiifal-
ler två tredje delar af dem, och en tredje del åt Soknen,
til premie fond åt dem, fom förfikrigare med fkogen um-
gås och hvilka ådagalagt drift och kundfkap i fkogs af-
dråkters förädling.


	Dedication
	Chapter
	Author
	Advertisements
	Illustrations
	Untitled
	Untitled

	Tables

