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Nådigfie Herre!

Öfås£>ers excellences Höga $ISbJ för aNa M-
#äj£l doms.ldkare i gemen; Des nöqc och Hfyuptté».

w.ltda ölnhet/ för Landtskötselens uptomst i ip«
Mlhct/ och den Höga ynnest/ hwarmed icke allenastmm Salige Fader/ utan ock jag/ af Eder x X(^>
l^L^cl? dilfwit öfwerfiödigt hugnad oa) bcwärdl^ad/
lemna lwg unDctDän^odmlufflst tilförsigt/ at fa tlläg-
na t£Der LX^e^Ll^^cE, detta Academiffö Arbete/
fasom et wedermäle af min undcrdäu-ödmjukaste wörd^

naö/



rad/ och såsom en känning bexaff at jag/ efter Eder
excellences Nadigste upmmnran/ bemödar mi&
at utreda liiinFosterbygds och framte up^
o/fter til d.-s förbättring.

AugEötselen ar grundwalen/ hwarpä hela bygna-
dcn af wär allmänna Landtssötsel sig stöder; Anlag-
ges hon icke föisigtigt och i tid/ ar föga styrka i andra
Landtmanna > näringar. Landtstötselen tan förutan
henne icke fa stadga'/ tota sig/ eller tlldela Samfun-
det/ en pasyftad rätt nytta 'och férmcftn.

Eder excellence, oansedt ständigt omgifwett
med de wlgtigaste Rlkswardande Warf/ hat, i anseen-
öe til alt detta/ ock icfe desto mindre ftxått sin upmärk-
samhet förnämligast til denne del af LandtbushaUmn-
gen. Eder excellenge har Sielf Nad>g'. beha-
gnt rtttfl Wettenstapen o»n Ängames rätta ssötsel och
ward med nya ron / utmärkt de för wärt Nordiska Land
nyttigaste Gräsfrön och urstildt de lordmohncr/ hwar-
uti de bast wara och tåfxoa ftamgälig.

En känning as Eder excellences wanliga
Höga Nit om Fäderneslandets walmago/ som l alla tia
der 'stal wördas. St lemnadt efterdöme Hnshallnln-
qen/ lom mcd all upmarksambet bör efterföljas.

Den Högste uppehälle Eder EXCELLENCE wld
MHögsällhtt och wälmägo i m,u?qa tider Ut

gcmnhätDar med oupyörug wördnad
€der EXCELLENCES

undcrdssN-ödmMsie.jcniM
LUR. ADRIAN GADD,



Kongl. Makts
Trb<M<lN och Commerce-SHdt/

Samt
Nldvlire rtf Kongl. Nordstjerne-oräen,

N?lllborne

Herr JONAS
ALSTRÖMER.

/O??^T gtfwa imfffg anledning i'l et helt Folkstags nanngsrörelfers MMMI dring och förbatring; At inöfwa owän^a händer i Slögd och Kon,
örw stcr; At '»ffltti» näringar/ hwaraf hela staroe Folk i Samhället,
"^^ icke allenast nu, ntan ock i en trcfwcn framtid, funna blifwa salle
och lyckclige; De aro förtjcnster fom endast mcd stal, tunna lampas pa
Herr Commercc-RadCf: och Rtcbatm

Under mina Resor i Swerige, hade jag den sörmohn, at se Herr Com.
Tnercc-Nadet och Riddarens märkwardiga och Mkt riktande inrätningar i
Sanbtff"sffel och Fabtiquer. _jag ssg dem: men med lika fölgd, som hwar
vch eu owäldng astadare sedt dcni fSrttf. Min förundran, 6froer deras
Wärda Inrattarc och Stiktes-Mans oförtrutna möda, onttröttadc tolamod,
och försigiiga anläggning war stor: Mix wördnad för Des förljcnsi ännu
ftörre, och min innerliga glädje öfwer bef, at Swcnstc Man, igenom dem,
lärdes och wäglcddcs,at kiada och föda sig sftlf, störst och ontsägclig.

Samhället upreser mi som bäst, Herr commer»e-9ii.öet och Riddaren,
fJrSrt nit, och Rifcr tilstyndade förmohncr, Ahrestudcr. Tilläten, at
jag fer mig vch miua iiandömän, ristar denne iJitiiucs/Runa, fil et wartekn
<!f Jtfa tankar, lika wördnad.

Herr <2omm<l«. Rådet och Riddaren ma lcfwa i Sin höga ålder fjff,
såsomen Hrterlman i Swea Rike an mänga tider! Lpckelig i ©fn inf och
lvälmcning emot Fosterlandet! Lpckclig t trefuad och walmägo, Han och
Ses cfterlonunar.de ! !!

Dtt ar betts önskan, fom anser för en angenäm skyldighet, at wara
HiN Comroetce-gfidDettJ och JKid&ilvettS

PEHR ADRIAN (3AOQ.



Kongl. SS7ai:fo
Sfo.SKan och MAJOR

Wid Biörneborgs Lahns Regemente ti! Fot^

Herr HANS HENRICH
B 0 l J E.

f*«SöSn SConffap och Mnesi, hwarmed Herr Majaren. mig fibf och of*
<£"%# ta behagat gnnna, och be efferbömcit, Han igenom Sin drift och7^K< fundstap i en ratt Laitdihushalwing, til allmän nytfa lemnadt, ocl)>-—"-* än dageligen giftset Landet Harstädes, erinbra mig wib betta tilfäi,
le, om ef allmänt webermäle as ben Högaktning vch Wördnad, jag me>
nöije hyser för Des Person.

Något för 20. åhr feban, war Occonomien och Weftenstapen berottt
hos otz nästan (wsroifl; få ansågo henne wardiga fin åta»fa, eller bemödade
sig med des tillämpning. Nu fåles hon redan i toåra Samqwäm; hon dr
nu mera upbragdf ibland andra Wettenstaper; Hon rosas och berömmes i<
fclanb oji allmänt; Beflageligf är dock tet, at antuit>cs futlfilgb mera lyser
t fottia orb, i förstager och stuggewerf an icn ratt ©amfnndef gagnande
werfstallighet.

©fal betta rdftas, måste Man af förmåga, af fundstap, af driff;
Män af ömhet och wälwilja: Man som ej stiljt utan länka ihop enstylb och
allman frefnab, lägga hanben wid ett Rikt gagnande Hushållning.

Den som fdnner Herr Majorens Warda tankesätt och sedf £>c$tnrat»
ntngar, han dr med nöije öfioerf ,af hoé Herr Majoren, alla deffe be<
römmeltga cgenstaper gjordt ef lyckligf möte.

Jag önskar Herr <^..o«,i mycken hälsa, nögsamma Itur.ber, vch a!f fäll»
het och »dlmågo, af få i många tider anwända dem til def Allmännas nyt.
ta »a) förmohm

Framlefwer med mycken Tilgifwenhet och Högaftning
Wälborne Herr majorens

PEHR ADRIAN GADD.



Znlcdning.
y^^^p?Bimib de ätMge näringar, fbmj Lanot-ffotfe*xA/MA {en förekomma, har i alla tider Angstötsclcn förs^VUM sin stora nytta blifwit ansedd med upmärksamhct;
KÅAWy de aamle Kum^e lcmnade hentic uti Laudt-hus-M^lU>« h^uuingen aldeles högsätet. (<») Och länge för
en Xenophontis tid, som UllCll Landtbruket: Ti* aXt^v re-
xvw kai 7£o<£iv, <a!!a Wetenstapcrs Mot^r och sfm-
ma), har redan den sanning warit bekant och bestyrkt, at
Ang är Orens Moder. Angstötselen hon lägger grund til
andra Landrmanna-näringar; henne förutan, försmäkm Bo-
siapcn af hunger; ©chäffericriie wantrifwas; Åkerbruk och
Planieriitgar äro ofruktsamme.

I hedentimma, dä folket ej mindre än nu, efter Na-
turens ordning, ämjöto ftukten af Skaparens SÖerk, fast
okunnige om rätta gifwaren, war et antagit bruk, at när
wäderleken gynnadt waxten af gräs och gröda på matken, at
ät Creaturen kunde tamlas och in -Höftas ymnigt f/oder, in-
rättades derföre Afgudarne til heder, stora Helgeda_gar och Fe-
fter;(^) Man ssg härföre med allmän glädje pa s(fguda*
Altaren Tack-och Bön-offer ryka. (e)

Hwad tid med en rätt Ängstötsel, i desse Nordiska Län-
der siedt början, kan icke utmärkas, yngre är Angstötselen mist
hos os), an I.igt, Djurfäng och Fistcrie: melt ock äldre än
Åkerbruket. Om Oden den Lindra berättas i wära Häfda-
Handlingar, at när han inkom i Landet, hade han med sig
Bostap och Creatnr. t» Til de talrika Afguda- offren, up*
Oick en mi)ck<:nl)et Boffap, txl) som desse icke utan foder. Hö-
wärt och Angår knude underhällas och födas, är tydcligit, at
redan i Hedenhös finne* hos ost spär af Ang och nägon art
af Ängstötsel»

A I bör-
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I börian af Deffe äldsta mörka och ohyfsad, tider, haft

wa wara Ättefader dels södt sin Boskap i ffogarne, dels ock
lör hända, hagnadt några gräsrika lnnder och dalder åt dem
til Beteshagar, samt e» annorlunda än de gamla QreKer (e)
och fordna Schvaber och 3vev?er (/) folgöt sina Hjordar
hit och dit, ffyttaöt ifrän et til et annat bonings-och foder*
ställe, lefwat mast af lagt. Dinrfäng och Fiste, samt intet
widare stött nägon Äng, eller wärdadt något Åkerbruk.

Uplyilare och kunnigare Landtmans efterbömmc, har se-
dan efter hand gifwit anledning, at nedlägga större sitt wid
Ang-och Betesmarkers ans; de inrättningar i Lanthushåll-
ningen, som Negenterne sself gjorde, så wid Upfala öde, som
war Thronenö £>öal ägendom, anslagit til Häf-håldning och
$lfgut>a*-offren, (g) fom ock hwad Hushålls-anstalter sied-
de, nppä andra .fungsgårbar, himlfa derinunder lödde, ly-
ste ci ringa så i Ängstotselen fom annan £andthit?hållntng ge-
mette man i ögonen. När Konung Lräc Anund, oanfedt
en Hetmist' Prims, hyste sä uplyste tankar, at han satte sin
ähra i Swensta ödemarkers upodlande, (ät i Skogarne ut-
söka siäta Platser til Nybyggen, indelte bern emellan folket,
uplått hela Dkogs-"Ff3zeer ät de förmögnare at uprödja
til Äng och Äker, hwarigenom i hane tid åtstillige små Kun-
gw npkommo, som bodde här och där i Skogarne, (b) som
ock lät bngqa ät sig sielf stora Gärdar öfwer alt i Oiiket,
dem han sself befoftc tidt och ofta, rcfaiibes iftän den ena til
den andra. (i) Har af alt detta ock ej annat kunnat hän-
da, än at sä til Ängstötsel, som annat Jordbruk Inbygga-
rena måtte blifvit upmuntrade.

Wid Christna Lärans ljus, sedan folket alt mer och mer
ofmänt>e sig ifrån deras naturliga mildhet, fattade h'tg for
Freds idråttcr, och lärde igenom biträde af Konst och Wet-
tenstaper leda naturen til sina bebof, och nyttja henne til be*
qwämlightter, fick Ängstotselen och andra Landtmanna-
gar mycken tilwäxt. Krase-
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Kräseliga Munkars lefnandsfätt under Påfwedömet, och

lystnad efter fet och gödd Bostap ; widsträkt behof af Hästar
och andra Creatur, fom dels giöra gagn for beqmämligbct,
dels til kläbnad; »vidlyftigt Åkerbruk; mångahanda inrattade
planteringar, hwarwtd upgår mycken gödfel och dtUiki, be
hafwa sedermera än wibarc, alla ökt behofwen af Ängstotse-
lens aforägtcr, samt behof och tarfmor yrkat på des utwib-
Zanbe och förbättring.

Unber Konung Guftav Aclolpltz Segrande Wapen i
Tystland, infördes wäl i Riket mycken prakt och yppighet:
men ock mycken rikedom, mycken kund^ap få i Ängstotfelen.,
fom annati Lmidthuéhållning; af umgänge i handel och wau*
del med andra i Landthushållniugen kunnige och trefne I^acia-
ner, har hos otz i fednare tider kundstapen om Ängames rät*
ta ward och stötset, ännu mycket mera blifwit ött och tiltagit,
samt har denna Landtmanna- näring pä nägra örter i Swe-
rige nu stigit til mycken högd. Man kan redan få wäl i
valarne lära sig, at af stenbandiga orter, och at pä berg
och kullar tilreda och inrätta Ängsmarker fom i Schveit*.
Pä en del Orter hos ost, godes Ängar, och öe torraste Al-
lvar g.öres Gräsbördige, ej mindre än fom i England. At
ställa Angarne unt>cr watn, och rätt updika dem, deraf mär-
kes pä et och annat ställe äfwen fä lysande efterdömmen hosotz som i Holland,

kappen är af alla Sweriges Inbyggare den enda som
icke idkar Ängstötsel; uppe i Skogsbygderne af österbotn,
Sawolar och Carelen, famt Norra delen af Tavafthus
och Biörneborgs Län, hafwa de ock mycket ringa Äng; Bo-
stapsfodret tages mast af Lofbrott, (gir-ebjehalm, och samlas
af det Starrgräs, som i sänka Daloer, Kärr och Myror
wärer. Ängsiötselen är mycket öfwer alt i Finland ännu
wanhäfdad, til så mycket större städa, dock for benne Provin-
ee, som Creaturen här mäste födas innom bus öfwer hela Siv

A t Mcma-
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Månader, och behöfwer således denne Nordlige Landsort, för-
fe ftg öfwer winteren, med 5. 2 6. gångor mera foder för hwart
Crcatur, än pa de i Söder belägue Orterne i dxiht.

De förnäm hinder i Finska Ängstotfelen tag märkts
och haft tilfalle at uptekna, under mitte for Landets Natural-
Hiitorie och Oeconomks utredande, anstälde refor, warda
pä desfe blad Bewägne Läsare dig lagde för ögonen, jemte
de hjelpemedel jag tyckt böra taga*, til at mota och ur ma-
gen rödja de samma. 0 Hir jag härmed bibragc big nåt
gon kundstao tu din Ängstötsels förbättring, stal det mycket
fägna mig.

(a) CoJumeiia I.ibl. 2. §. 17, IF.
(t>) Flora 1>22 I<.nm2!^frl!ni kloribli! prarfecl-a; Laclran. ve r. R»

l.!I>l. 1. cHp. 20. Valcl. max. Libr. 2. cap. 5. Floralia fcfta cjus 2^«ä
Gallos fcilic. Maiiilietifes. Vid. fuitmus Libr. 4-}. cap. 4, §. 6.

(c> ll>land de tre swra offer<Fcfter, ftm Oden införde, ar bekant,
«t den första kallades B«!,.^!>i>,cc>eller ©oteré offer, firades o». Hösten,
fåsoiu tt tackoffer, Guden Thor til echva, för det ©olettS werkan bidra-
git til ymnig wart och gröda. Se Dalins Siks?)?. "Hiftpr. >. sun,.
pag. iö 167. 2(!lt?t'il osscr«!?cN?n ffet>be t Febrdarii Manad, Gudinnan
vila tii h^dcr, och tzcc war et bönc^ offer, för utkommande ährsw^/t
ech giibii.

(d) Se; Mag. LSi2nsc?!)i §B«ffl{ til sm eäcl^. z>2Z. 1.;.
(c) 'll<uc^>ii<!. ds Lcl!» Peiopon. I^idi'. l,
(l) c^liik a- Belio Q^l,. Libr, 4. c^f,. 1. Strabo Libr. 17. cie svevis.
(^) Af V,!^lie ric/. som KGX i Christi tfb Konuna l Swcrigc, och|tm'lfftt fi >ttade"osfcrsia!let tfViW tagcuna ftf Uz><2!^, olcf u^> .1 öde/ först

fliiflngit Kronan, sazou: en agendom, fjroiiiw aftastniug stu!!e anwäudas
jil Haf.-^tilbning. och offren. Ge, Zngl. S^g. «^>. 12. och r>^n^
fclVl'li|t. «>li. 1 i°m. pag. 326.(l>) Se, j£ngl. Sag.kap. 4c?.

(1) Heirns Kringl. 'Tom. l. «^. Z7. j,^. 4,,

borsta



Nörsta Mfhandlingcn.
Om Finsta Än gstö tse lens ginter.

§.i. nicd behörigt N'ahl Ängarna icke tlifs
i?Ä<IJ»i wit anlagde cuer ckna Angemarker i Fm-\WOWJ Iflnö upMfl^, det bör jag billigt först cm-
Ärrw '"^'" för et ibland Finffa Angffötselens
<^&l(B^r hitkcr,
Smnp^ge SklDcr, Kan, Myror, Morast, Gung-och

sinnes här til mäsm ttlm utan utdikning warcl
ZMgarnes lägen, och utwmmcn. Nar dcsse Platfcr allenast
litet omhägnas, iu^nna de wäl lätt, utav widare uprögning
txyttitä lkgot til Ang-och HöMtter: men Graswamn är
glcö, mycket ringa, och mast Starr, Fräkn och nägra Kärr-
örter; magert fodct för Crealuren; ringa förmän af ringa mö-
da; nscl Xi^kercning efter usel cmfklt.

§. 2. De få £ärbmané* Angår fom i Landet finnes
wid stora Sivar, förwandlas åhrligen, befynnerligen pä en
del Orter i Tavaftehos od) Biörneborgs Län, tll Kärr od)
"äOcäfjar; bar det öswerflödiga tvättet, upp i Landet qwarstad-
nat, kan igenom éftSmmar och Aar fäTom pä HmarieHanta
sätt upgrundade vd) tildämde, det icke afföras; Watnet up-

A 3 dämmes s
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dammet, bet öfwcrsivämmer bet torra, och förwandlor i hast
en bördig Hardtvalls * Ang , til et fumpigt Kärr.

g. 3. Mycket förwärras ock Hårdwails -Angår, och bfij>
wa Starrbärande bengenom, at Starr - och Karrhöet altib
inbärgas sidst om Hästen, od) som det ej fan 2Cälmaé och
©ätas i Kärret i mäta, ihopsamias bet pä Hårdwallen, famt
ber torkas och lagges i Stack.

Under det Kärr-och Starrhöet fälcbes bäres od) hanbte-ras på Hårbmallen, fäller bet mycket Frön; be gro i Höst-
och Währwatnet, famt cfterhanb, när Ängsmarken blifwer
något fumpig, förqwafwa be Härdwaliswäxttrne.

§ 4. Hårbivallé- Angår, man fommcr öfwer häri£an#
det, nptages mast ntan särdeles afsigt på lordmonerne; eller
om ifrån öfwerliggande högöer, på dem med Wahr-od) Höst-
wam kan tilfföljas must .och fetma, huruwida ifrån Backar
och Källor, watn^an til Angarne inledas; om beqmämligbetcn
tilläter at ställa Angarne nnder Währwatn: men at fria dem
för HostmSta, od) mera dylikt; alt fädam blifwer^ af en
flump, od) aldrig med flit i akt tagit. HårbUHiilé* Angarne
äro endast kmningar af Smeder, wid hwtlka ofta mera l)af*
wes afseenbe pä ©fog, som wäl ma brinna och icmna mycken
asia til 1. 2 2:ne stjörder, än pä Angarnes beqwäntliga läge.

§. 5. Efter det en od) annan således til Ang inhägnadt
Kärr, Myror och Flymähar, eller ock fwedt i Slogarne, Harrättigheten gifwit anledning til häfb, od) hafd til ä.aan-
de rätt af Angår; Angarne finnes i grund häraf nu för ti*
den mycket obeqwämt indelte, ofta widt afffilde ifrån Inbyg-
garenas Hemman och Boningssäten, 2. a z. Mihl, famt i
tmänne od) trenne Sochnar; hmilfet alt l anseende til Angåm-es hägn och stängsel, Inbärgning od) annan fkötsel, ej lag,
ger tinga Hinder för deras rätta ans.

§. 6. Fin-
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§. 6. Finfanb är mycket igenomffnrit,af Strömmar,

Sar och Bäckar, utssälles altfå gemenligen i OMbotn, Biör.
ntborgs och Tavaftehus Län, Härdwalls-Angarne wib A*
bräddar, för långsamma Wäbrfioder; c>) Angarne sta fa*
deligen under watn längt iv på Sommaren.

§. 7. Lystnaden, at äga mycket Ang til rt)mb od) wtdb,
ntan afseende huru de bchorigen blifwit stjötte och wårdcwe,
har ofta lagdt od) lägget; än, mycket hinder för en rätt Ang*
stötsel i Landet.

§. 8. Emellan Ang och Åker är ingen stjälig propor-
tion, intet lämpeligit förhållande; fä cat på et ställe sinnes
emot 10. Tunnors utfäde, iQo-de Last Ang, od) på et annat
knaot 20. 30. » 40. Latz, och märkes i fynnerhet närmast itrjng
Städerne, der Landtman får sit Hö wäl betalt, at af Ang
är mera än Åker; men up i Landet twottom, fom är ännu
et större och ffaöeligare Hushalls-fel.

§. 9. 0
Angår fom äro belägne under Akrarne, hägnas

ofta iftän Akeren icke färflilöt, hwaraf händer, at hela Som*
maren, all Ang under Tradesåkeren ligger för tramp od) be-
te, utan någon kastning Då en del Orcer i Tavaftehus:
Lan , der de bruka alla sina Ägor i tweffifte ; nyttjas

oalknaft
hälften af Ängarne om åhret, det oftiga ligger med Åker och
all Betesmark i Trade.

§. io. At mycket sällan och nästan aldrig Inbyggarena.
härftädes förbättra sina Angår igenom^ bet, de nyttja en ochsamma Mark til ff,ftes, til A.ker och Ang, det hindrar mycket
magra od) torra Hårdwails-Ängars upodling och förbättring.

§. ii. På få stallen sinnes Beteshagar; ber man ock
fet; dem, nyttjas de öfwer alt, på en gäng Bete, ntan nå-
gon afstild rätt gjord Indelning.

§. 12. Ängs-
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§. iz. Angsrödningen Mr mycket fällan igenom behörig

Rothuggning; afrödjes ock Hngen, stjer det ofta for litet; I-
bland för mycket, och utan rätt ursktllning, af de Trädstag,som til ©räémärtcns stugga och styl böra qwarletmias.

§. 13. Masta Angsrödningen stjer igenom Swedande
vch Kyttande; Angår, fom uptages igenom Häuwaliöfyttart?
be förderfwas aldeles och blifwa mycket ringa bärande; (J>)
när Kärr och Mastar fyttas/ är det wal icke få stabetigit:
men fåfom Mrr och Mastar nu brannes om Sommaren och
uptageé til Ang, blifwa de dock fa gropige och ojämuc, at
intet arbete kan blifwa tilräckeligit, at lämna dem, dels för-
brännes ock derigenom bort mycken matjord; Igenom Hård-
wails Swedanbe händer bet samma; Skulle bock, som fram-
deles stal utredas, Kärvfyttanbe och Swedandet något för-önbras od) med lindrigare eld än fom nu ffer, be wärkstäl-las, funna de med förmohn lömpas til Angsrödningen.

§. 14. Angsbifning är bär i Landet aldeles cfterfatt;
Landtman far derföre i:mo fätmas wid Masta, Myrtnfwor,
och mycken Starrwärt i sina Angår, hwilka gifwa et nog
kraftlöst och uselt foöcr, 2:60 år folgd häraf, en widlyftig
SBintcrf hwarigenom Gräsrötterne bortfrysa, sorderfwas
och Gräswärten anfenligen aftagci*.

§. tf. I Skärgården, hwarest uppå uplanbniitg^Éit-
går Hafswatnet, för eftersatt dikning , in pä Sommaren qwar-
stadnar, utöder och förderfwar det tned fin sälta aldeles Gräs-
tvätten; Atriplex laciniata, Arenaria rubra marina, med et
cd) annat ständ af Triglochin, Saltingsgräset, inlaga en-
dast fåöane ställen feban Watnet omsider afhMcfat. De
twcmne första roäyterne, wäxa sä korta, at de icke hinna
under tian wid Höståtteren; Sältingeu är wäl begjärlig
färst för Creaturen: men wäxer bels mycket gles, dels är
den torr, ringa fobanbc.

§, i6. Angår
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g. i6. Rngar fom äro närmast beläqne

bemwisteu, omgärdas med manligit Gardste: men be som i
Skogarne sinnes nägot' mera afk.gne, Hägnas allenast igenom
txi förhuggning af. nidfalder Slog, eller ock aldeles tnttt;
häraf händer, at Angarne, fä mast öfwer Sommaren, som
under et strängt Währ-och Höstbek illa medfares, mdtralil-
vas och blifwa hål-tufwige.

§. 17. När om Wahren af Angarne afrobjes det stök
©cl) de lämningar, fom af Höst -och Währflober harrobt, sotn
ock nidfallen Barr, Löf od) Qwistar caf Träden, samlas beto
ta alt i högar, och upbrännes pil, Atigarne, äfwen som di
Rötter och Buskar, hmilfa wib Ängens' uprögning blifwit i-
hoplagde. 2tQan fom qwarblifwer efter stifc Ris-od) Slöf-
högar, svridcs dä icke fring Ängen, utan där ben famlade hö-
gen afbrunnit, far ben ligga qwar. Asran säfom Alcaiist,
od) hwilken mera än .vederborde ofwertäcker Defle afbrätjbe
ställen, frambringar och upföder pä bern intet Grasfträ; An*
gen bltfwer pä sådana ställen fal od) bar, och saknar aldeles
t>cn nytta, som af Asians kringspridande på Angswallen, den
famma skulle tilfiyta. Af Sjögräs-upbrännande uppå up-,
landnings -Sängar i Skargården, hat jag sedt ej mindre cän
up i Lande' af Rishoparnes itändande pä detta fättet, An*
garne taga mycken städa.

§. 18. Höstätteren begynnes här imedio Junii eller Mib*sommars tiden; hwilket i anseende ti! Landets gemenligen läng*
famma och falla Währ, är för bittida. Utan afseende på
hwilken Ang först eller sibst förra åhret blifwit bärgad, sull*
följes Höstätteren, som ej tinga hindrar Angarnes befröbninc.
od) beras börbighet.

§. T9. At befå Angarne meb nyttiga Gräsfrön och af*
röbja Tufmot, fåbant finner man wara aldeles opåtänft, det
är en nyhet, hwarmed fä, och nästan ingen, ännu wågat
något gagneligit försik. B §. 20. Un/
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§, 2<?. Under mina refor i Skärgärden, Far mg erra-

rit, at nöden lärtt en del Utöijeboar, glöda Ang pä torra
©kär' och Klippor, Up i Landet, och i Inre Skärgården,
stulle detta än fl?ajfa mera nytta, om de iönge och trefne Ut-
oijeboars berömmeliga efterdömme, ffnlle bliftva efterfölgdt.

§. 21. I Hosiåtter, och atSßäfoia, Sata, ochSmcka
Hö, deruti äger Landtman i Finland sä gobt hanbalag och sä
tilräcfelig Eunbjfap, som på någon ört i Riket; nästan förr
wågsamma äro be dock bernti, at be inbärga sit Ho ofta fött
grönt och mått.

§. 22. At igenom Sjöfoberö Inbärgning unberstöba Hö-
och ■Foderfamlingen, deruti är Skärbonben fört ibug; och of-
ta fä, at Ijan berigenom försummar fina Härbmalls-Angaré
rätta ssötfel. Landtman sinnes äter twärt om, för efterlåten;
allmänt at jaga, är Skärbonden ock mera trefveu i Angffot*
felen, od) angelägnare om Foderfamling än folket up i Landet,
Aijeboarne i Kimicco Yttrestaren resa ofta 8. 2 9. Mihl en-
bast efter ren -Masta, til Winterfoder ät jmBostap. (d)

§.23. Uppå Lofbrott grundar Landtman fast mera sin
Foderfamling. I anseende til det förråd pä (Skog, fom än
up i Landet finnes, strider alt det icke emot en rätt Hushåll*
ning: Men fåfom Lofbrott dock nu ställes, mördas, ut-
ödas, och förslöses igenom intet Skogsbruk, för så ringa nyt*
ta mera (Skog, än igenom den nu i Landet brukeliga ofor*
figtiga Löftäkten; för nägra knippor Löf od) O.wistar, nedfal*
les på stubb hela stora Träden, fom ock mycken ung Skog,
at förwistna och förrutna.

§. 24. Säng* Höladorne bygges i Landet mycket stilg*
tigt. Up i Landet äro de med uphogdt Golf ifrån marken ;

glesa 2öoggar, och glest Brädtak, fom fällan förwarar Höet,
at det af fnö och wäta icke förstämmes.

I Skärgården brukas Halm * Saf - Rör * eller Hwaff,
taf,
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tnk, täta Wäggar och et in i marfen infnnfit Golf; af desse
fölzer den olägenhet, at Fobret bå förwaras förr tiitäpr, och
innestängt för alt nödigt wäder * drag , så at Höet i dem
ock löper fahra, at blifwa förstämdt, i fall det icke des tor*
rare inbärgas.

(-,) Se Mag. Paiclii Anmärkningar ont Äng < och Mcrskötsclcn tHstcrbottt. l^L. cÄNlcnl Bcsttifning om c^3u2!>ul^« i!dlt. Herr c°>
janii om ÄfOttoln, Sochn. Herr Salimenii ont c-t^al<i g ti)t!. »7ch
Herr tteiKc^i SSejTftftltO ösmcr ttZuK» Sochn, i Tavaftcland.

(K) Se: mfitc Owaldttgc Jcufar om Swcdande och Kyttande i
Finland, l. Selen, p'3. 36. §. 15.

(c) lamnför samma Slrbctc, pag. 34. <;. 14.
(d) ge, MIN i^)licc,.oeconc>mista Bcstrisning öfwer Skärgarden t

Abo Lan.

Mnim Mff)atibttnstn.
Om Finska Sngstötselens hjelp.

§. 2f. (SJS? Ängstötfeleu innebafwer Finland stora förmohncr
#w ftam förr andra Orter. Landet ät. allestädesv-19? igeuomsturit af (Sjöar, Strömmar, Alfwar och

Bäckar, hwartgenom marfen til Graswärt ej ringa uplifwas.
Högdet, Dälder, OfdttmacFef, Sfär,Di/ar, och alla möije-
liga Jordlagen , gifwa här otwifwelV.ftigt hopp om ymnig
bärgning af Gräs och Foder. H.fwet lemnar uplanningar
til Ang, od) mänga Insjöar täcka sig mcd en lordbadd, at
frambära Creamren Foder od) Bete. Masta och båfta Gräs*
attctne i Landet äro Peremes; de Sä sig med Frö, som ock
upsiluta nya Grässtand af Rötterna. At igenom Sjofoder
och försigtig Löftäkt öka Ängens afdraater, derpä är ännu
ofta mera öfwerfiöd än brijt. Förmohnerne är? stora: men
tittga stötte, tinga häfdade; Inrättningen med Ängames stöt*
fel i Landet, den tarfwar hjelp, den behöfwer förbättring.

B 2 §. 26. Af
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§. 25. Af be Anmärkningar, fom i Första AssmnblM

gen blifvit anförde om Finsta Augstotfelens hinder, ar at lu^se, at til deras häfwanbe, til en del fordras Publiquens e^ee
det Alllnännas hjelp od) unöfUtning, dels kunna be ock af Pri-
vata meb deras förmåga och försigtighet motas od) xatta>i.

§. 27. Ibland tat, f»m> pä Publiquens ätgärb ankom-
mer, är i stmnerhet Strömmars, Alfvars och $&axs upräns-
ning; at watnet, fom hartils ofta, til Landets städa waru uo-
dämdt, och hwllket öfwat malö på bet torr.^ Lanbet, icke
må få förwandla altsammans på flutet til et sumpigt Kärr-.
De Angår som flrabaé af långsamma Wäyrfioder, §.6. kun-
de härigenom ock frias ifrån all oiagenhel.

§. 28. Af updämdt watn od) längfamma Währssober
kunde olagenheten mycket lindras, om iftäu Sösträndeme el*
ler Hbraddarue på twäran upgräfwes Rännilar och £)ifen, od>-
få Flod fom cmrmt updämdt wam igenom dem i Angarne in*
ledas och fringfpribas. I den måhn, desse Caviteter od)
fmä Grafwar blifwit ökte, stulle nödwändigt wtdden och gran*
forne af updämdt wam och Währssoder aftaga, förtmustas
od) fotfwinna. ©etta- i sttke Rännilar od) D)ifen »niebde
walnet fundé ofta wid infdlattde Somuumorta ock sederme-
ra gjöra Angarne mycket gagn».

§. 29. Uppå några Orter hwarost wid små Har och-
Backar Wåhrssoden icke länge plär dröija, borde igenom D.vn*
mar watnet til någon längre tid förhållas, til des ftästnätte^
ne äro förbi och watnet blifwit klart, fält fe(]imtf nr lamr grim,'
let lagot ftg. (^) . Pä ätstillige stÄen i Niorn^borZz Lan fä-
fom i Eurs Sochn och annorstädes i Finland, har jag nog
märkt tilfallen til sådana »pdamningar och mrattningar, Na-
turen har ock lakert igenom wåra mänga Floder cch Aar f>mt
deras upftopanbe, ämnat ost ej mindre förmol.uer, än N-Je»
riloelar Egypten-; Ut kommer allenast derpå an, at flit och

efter-



13
eftertänka leder bekvämligheten til des rätta ändamål ochLandets nytta.

§. 30. S)et andra som på 5
PubliquenF anstalt tyckes

ankomma, är der, at Ängar od) Ängsmarker ifrån fmå Teg-
stiften wå utbrytas til Srorstiftcn, fom ock, at Ängarne i «n-
-ftende til belägenheten bättre od) mera beqwämt jämkas och
i\\sAas emellan Inbrggarena i Landet, än härtilö stjebt. Det
wore ock for Landtman sielf ej minbre, än bet Allmänna en
förbcist, om mibt od) obeqwämt afjägne Ängar, aldeles stulle
läggas td Skogwärt, eller be åt andra, emot siiälig meöer*
känsto til nyttjande uplätas, od) at deremot de närmast för
handen belägns Ängsmarker, stulle få mycket bättre ff.6*
tas od) wäroas.

§. 37. At Landtman minbre hugfaller för Kärr-Ängai?
än bärtité, och rätt ffiöter fornt utwidgar Härdwallsangarne>
derpå beror mycket Finsta Ängstötfelens förbättring. .Wid
Häröwalfs*Äi:gars lägen förtjenar åtanka, at antingen iftän
Ladugården eller Äkereu Ängen ttlkdes must och fetma; I
fal! ock iftåu ofvanliggande lordhögder, igenom Höft-od>
Währstodet; samt Negmvatn, Ängen kan tilfiym och tilstiöljaö
ftug-.b.ir Jord ocl>Watsta, är det en stor förmohn od) beqwäm-
l.g belägenhet för Ängen.

§. 32. Wid Kärr-Gung-och Flymäfjar och Myr-Än-
gars lag m, bör i fynnerhet tilses af hwad egenstap högderne
emot de nedriga ställen äro; cch hwad Jordarter, Floder od)
Backar nedföra. Alla djup och balber fylles gemenligen af
len Jord, som iftän högderne nvfaller, och fä af Wåhr-fomHöffiodcn, famt (Slag* od) Landtregn uplöfes och nibfflöljes.
Wid Sjöar famlas af forfallnr och til Stränderne framdref-
ne Sjöwäjier, alt detta; grnmlet sitter sig och gjör uplan-
nittg wid dem, samt öker Matjorden pä de neder i bälder be-
lägne Angarne; Bestå högderne af oj;uö#@aub*^o*eUeTr

B 3 @}'a>
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Vjasiord, ar Jorden i Kärr, Mastar, Myror och Uplanningar
äfwen stidan; de äro af ringa bördighet; Men ju bättre Lera
od) Jordart högdcrne bestä af, eller Slöar och Floder nid-
bringa, des bördigare äro ock de under stifc högder bclägne
Ängar, fom ock Uplanningar wid Sjöar och Wattndrag.

§. 33. Ju mera Ablstog wärer på et Kärr, bes mer
od) säkrare består bet af Swartmylla; Granstog betyder Mo-
blanbad Lera och Gjäs-famt örwrd; Sälg och Wide syrlig
grund; Pihl fristt Watn, sundt Bete. ©Sr* och Kärrtall
grusig Jord, eller Masta och kall botn.

§. 34» Förhållandet eller proportion emellan Äng ochSker, är efter Skattläggnings-m^cbocien här i Landet mycket
ffiljaktigt. s. Tnnncland Äng od) 10. Tunneland Betesmark
emot 1. Tunna Åkerjord, anses af forfarne Landtman wara
den lämpeligaste proportion emellan Äfer od) Äng.

§. 3T. Den osed, som i §. 9. och §. 16. omnamnes t
Landet wara inrotab wib Ängames hägnanbe; hmarigenom
de utställeö för stabeligt Bostapstramp och et alt förr noga
Bete, bhx med alt eftertryck rattas; Denne omständighet,
har ifrån äldre tider med mycken upmärksamhet blifvit i aft
tagen. Hos de Romare, woro wissa Familier, söm hadeomsorg om wissa Creatur, och tilfago, at de igenom tramp
od) strängt Bete ej stulle fördärf va Ängarne; Swin, ©etter
och Gäst tåldes aldeles intet på Gräswallen, dels emedan de
med en wederwärdig lnkt, förorfafade leda hos stor-Bostapen,
upryckte od) upböfade Rölterne på Gräfet, dels ock för det de
meb sit träckanbe albeles förbränbe Gräswärten. (ö)

§. 36. At Inbyggarenas Betesmark od) Beteshagar,
ratt Indelas, beraf härrör mycken förmohn. De böra" af-Gärbas i 3. 4. a s. särstilbte inclufurer, eller afjlängsel, så
at när Bostapen i 14. bågar haft tilräckelig föba i en inclu-
lule eller inhägnad, funna be feban flyttas i en annan, od)

finna
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fnnä mib omgången fåfebcS, åter godt Bete, pä det stället,
der Betandet begynteS. En sådan Inbeluing af BeteSmarf
och Beteshagar, är mycket brufelig i Pommern, och fallas
der Koppel - Weicle. e ,

Om man ock, sä Indelar sin Af och bmans*Attg,
ot man fan byta om, och lägga en wål giöbb Afer dl AngS-
wall, od) åter föra up och gioöa en mager Äng til Äfer, sii
fan man mara säker både om Säd och Gräs. (c)

§. 37. Htitu Ang om Währen och Hösten stal aftöb-
jas, od) små Sten, samt annat Stök, rensas bort unban Slot-
terlian; hnru en utlafab gjöbsel ifrån Gräsmallen bör bort*
räfsas od) läggas ur magen; om alt såbant tala en Cato,
Warro, Pailadius, od) i fynnerhet ben förfarne SanbthttShål*
laren (>'olumella Libr, z. cap. 18. l^ibi-. 2. cap. få uttrycke-
ligen, at dertil ej något af wärbe fan tilläggas.

At röbia bort Skogen ifrån Ängen om Winteren öfwer
Isen, är föga mödan tvärbt; At med Klubbor, nedersta be
npwäxanbe Telningar, fom Ut-och Innom Lands af en bcht
Lanbtmäu är försökt, i mening at albeles utrota bern, låter
icke heller gjöra sig meb nytta, (£) Skogens aftöbning ifrån
Ängen, bör förnämligen ste om Währen, bå saften stiger ym-
nigast i Trädet, eller ock om Hösten, och det altid hälft i
Nedanet af Månan.

§. 38. Löfstog, eller små Tallskog, antingen ben af-
hngges eller bortbränneS, rutnar ben fnart til sina Nötter,
fcefbnncrligen om Löfstogen afhugges meb lång Stubb: Men
fem stora Tallar, förutan många omfringligganbe Rötter,
imfma deriemte en eller annan stor Hertrot, som går neder i
Jorden, derföre är nödigt, at på Dalkarlames satt, först med
Tpra lossas alla Sidorötterne ifrån Trädet, berpå brages med
Rep. ettet ock af Grenarne Stammen af Trädet på ftba, bH
Un lutad, af egen tyngd kullfaller och ffelf Roten uprycker. l»

Sedan
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Sebart Skogen blifwit aftögber/ famlas Ris och det som

ej til någon särdeles nytta af Skogen kan cmwändas i högar
uppä de aftögde TradrÖttcrne och dcc upbränucs; Emot Tel-
ningars upwärande, har hartils intet lättare od) enwäldigare
blifwit funnit, an starkt Nottcrn.es brännande.

Hurukdes igenom et försigtigt od) lindrigt anstäldt Swe<
dande, endast med 23. dagswerken 1. Tunnelands Ängsmark,
kan fullfommeligen aftödjas, updikas od) omhägnas, det har
jag bewist i fenate Delen, af mina (vwälbuge Cankar om
_lordenes Iwedande och Syttanbe i Finland, pag. 54.
55. 56. 57.

§. 39. Wid Angsrödningen, kunna inga andra Träd
med fordehl qwarkmnas och tålas, än Lind, Ahl, od\ Hassel;
andra Trädarter, säsom Ef och Ast utsuga dels af Ängsmat
ken all must och näring, dels förrutna deras Löf mycket sent,
vch lemna de efter fig, mycket tinga Mylla.

§. 4°. TufworS afstaffanbe vd) Mastans utrotande ifrån
Hngar, utgjör en hufmubfafeltg omstänbighet i Ängstotselen.
At med t»en, af wär ronrike Swenste LanCthushftllare, Herr
Baron Brauner upgifne Tufplogen uprista Tufworna, ellet
fom en (^olumelia räbec annors ploga up Jorden, eflet ock
meb Späda upgräfwa Tufvorua, det är endast utwagen, at
unbwifa beras olägenhet. Den eeftet Tufworna twcögde
Jorden, befaé berpä meb Hafra, Arter eller Blandsäd», och
nägot berpä sedan de blifwit Inffördade/ utfäs uppä et dy-
lift fält Gräsfrön.

Tuftorden fan med nytta antingen föras i Ladugården,
at npblandas med giödstcn, eller läggas fä for sig sielf fbmock i högar per llrata, fägemis., upblandad mcd groft huggen
Granris, at förrutna, dä på Äker od) Äng deraf blifwer en
Zod Mylla. Den kunnige Italienaren Camiilo Tarello, fä*
get ock ift» Ricordi d' Agricoitura, at om Tufvonta lag-

ges
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ges i högat, upbrämeS, cch Astcn sedan utblandas med
litet gwdsel, stal det mata den fötttaffdigaste cgodning, för
Äng, som fan uptänfas,

§. 41. At utrota Mastan ur Ängar, bcrmeb plär ste på
åtsttfligt sätt, förfof. Dels utfpribeS på Måstaftiga Ängar 0,

siäckt Kalk; (f) be belägges och öfwmäckes mcd Granris; (^)
Kalf och gros Sand blanbaS ihop och utfpribeS på Mngen; l<l>)
Mastan bortfwebeZ och afbränncs; (i) Måstaktiga Ängar stäl-
les om Währen en läng tid unber watn, at Mastan bortrötes; {k)
Mästtufmornt öfwerjrwS med Garfwarebarf, Asta od) Gjöd-
ftl; (<") Måstwulne Ängar öfwerfylles om Wlnteren mcd grof
Sand, Asta och utfabbe Höfrön, (»») bds ock lordfyllcs be
iblanb efter omständighe^me til -i-:beis Aln med Ler, Sand eller
Mylla; l>) hwarwid dock, ben l^nZslsta Mätbaras Regel, bör i
aft tagas, at i fall, ben Mästwulne Ängenförut bestar afSand,
stet lorbfyllningen pä Mastan med Lera; men är grund förut
terci, fylles den meb Sand och Mylla.

§. 42. Fast en Ängsmark, til sin Plögnmg, (*"fsbnrafl
och Utfäumg fordrar några dagSwärren meta, än wanligen up,
går, ärfättero den det dock mängfaldt igen. Af klara rön, 1 1742.
vch 1744. Ährs ©mensta WettenstapS-Academiens pmtåv»
'gar, är at infe., at den hackade, plögde, harfwade od) gjodde
Ängsmarken warit mast Gtäsbärande, dernäst denlwedde, och
at den, som ej warit plögd eller gjödb, utan endast meb Gräs-
frön defåbb, burit minst: men lirwäl mera, au allmänt.

§. 43. Emot ÄngameS gjöbning, gjöreS wäl i allmänhet
det infast, at Landtman har icke glödfel nog. til cren, än min-
dre til Ängen. Alt Mta forfaller dock lätt , när häremot an-
märkes, at en giödd Ang gifwer 10. a is. gängor meta Foder od)
kraftigare Hö, än en ogjödd och ef rätt tilredd Ang. Med me-
ra Foder, fan föbaS mera Bostap: mera Bostap, gifwer mera
gjobfel; folgafteligen ät Angcns rätta tilredning, bet fatta). c me-

C del,
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ttl, at öka gtWekn, folgafteligen ock båfia sättet, at skaffa Afee
ren tilräckelig must och näring.

Til Ängames gödning, fan ock anwändas Mull och ÖJyt-
tja iftän Sjöar od) Bäckar, forrutnab Kärr-och lordtorf, så
nt Ladugärds-gjödsden ifrån Akeren ej derföre bör hufwudsa-
keligen minstas; när flit od) försigtighet gör fit til, räcker bet
wäl til för bägge.

§. 44. At efter giöbningen strart nibplöija gjödsten ar al-
tid förmån, famt kan Angswallen berpä,^besäs meb lämpdiga
Gräsfrön, och bör ben icke ttmom r. a 2. Aht berefter nyttjas til
Bete, på det de ntfåttt Gräénrterne ma i sin späda älöer ej för-
trampas, utan wal få rota sig, och befröda GräSwalkn. I
anseende til AngarneS beftödning i gemen, bör ock Höståtte-
ten börjas med de Ängar, meb hwilka man stulit förra Ähret, och
i ordning, ymsom, de säkdes inbärgas.

§. 4^. Efter Ängames särstilta lägen, lordmohner, tor-
ka och mata, böra Gräsfrön til dem utwäljas od) de dermeb besås.
At wib ÄllgarneS besiende hafwa i synnerhet affcent»c på Klös-wer, Luzerne, od) andra Utläitdsta Gräsfrön, det bär sig icke i
wärt Land. Wära inhemste Gräsfrön äro lika fördelaktige, och
bäst w.me wjö wärt Nordliga Ciimare. (0) I allmänhet är ock
bäst, ar til AngarneS besrödande, famlas Höften iftän Lador, Li-
ber och Höstullar, hwarest, nägot i Augufti Mänab inbärgabt
godt Hårdwall?hö warit samladt od) inhöstabt.

Utfåningen af Gräsfrön, bör hälbst ste, om Währen Up-
på Snön, bä be i Währwatnet bäst gro och uplifwas.

§. 46. I Härdwallsängar, lan altib meb förmohn utsås,
Tattelarter, besynnerlige»! Täckt-Tättelen Aira-Flor.Svec.

63. famt fodra deffe giödd och lös Jord. {/>) Agroftis, Fält-
hwen^l<:o 62. Widen, Lathyrus; Binda, _Vicia« Poa, 76.
7?. Angsgroe; Mdampyrum, Dagnatta; Äng-och Landhaf-
re, Awena 96. 97. AngfnMtigelcn , lelluca $1. Wäplingearter-
ne och Qwickroten, l^ridcum ioj. hwilken ej mindre igenom

Rötter-
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Nötterne än Frön lätt kan fortplantas; när Qwickroten en gäng
fädt rota ftg i Ängswalkn, wfwar hon sig fedan ährligen förträf,
febgen, gles bcgärligen af alla Creatur, od) fan fäfett stås 2. re-
for om Ähret, utan fahra, at ben stal gå ut.

§. 47. Ängar, fom äro sidländte, fugtige bäfwige, i
dem mfwes bäst, 53låtättekn Aira, 71. Angfampe, Phleum, s<?,
Raf-och Renlostan, Bromus 89.86. Arundo, Strandrör;
Hundexmgen, Cynofurus 83. Alopecurus f2. Angfaflen; hwil-
ten ftdsta Gräs.irt, af alla Hushållare förtjenar så mycket mera
åtanka w.u Ängars befrödning, som bekant är, när Ahr 1740.
1741. och 1742. alt Gräs, så påKungsängen, fom annorstädes
kring Upfala cd) i Upland, blef upfrätt, utan stonsmål af den
stadeliga Pnalena (^aiarrucoia, Faun. Svec. 826. stod Alopecu-
rus fri, ostadd, och blef icke et.enda stånd af henne angripit. (?)_

§. 48. Allehanda fngtiga, magre och af sandig grund bestående 9ln*
gar; sand'gcHafoch Sjöstränder, funtta ock bringas til ©raibovbtahct, om
antingen igenom Rötter etter Frön, t bern utplanteras, Serandtälen, Cram-
be kcienniz ; -^afsärter. f!<^ Kwiuim^; Rorftcn Phalaris Aiunclinacea; Ely-
NIUS Srrandrägen. Cucubalus Maritima. Flor. Svcc. 360. Trig!ochin Sä!-
tingggräjet; <2zrcx Arenatia, Sa wsiarre»?, och Schirpus Hor. Svcc. /fl.
Änrtppfaf.vcn , Hroiifcit titgiör Bostapen et begärligt Foder: men warcr
va magra sandiga Hafssträndcr, dem Hafswatnet mcd fin salta ofta öfmer»
sw.mtmar.

-3)?cd inplanterade Rötter, asStrandrör ochSaf, tunna ock ntnomkort
tid, hela ©ut:b ochsitta jnmtfar. npbringas ttl Gräsbördighetcr. At inplan,
fcra Wärter igenom 9iot;cr t 2'lngav, gar mcd masta delen, af de förcttämn-
te ock bätrc an, än igenom Frön. Sen Idugc ! ioi!iin<j.ic!>, som ährltgm
planterar fin Helm, Armido. For.Svec. 102. pa Sandbankar och Refiar, at
dämpa Fingsand, lemnar otz ock öarttr-itno.it et lösande dömc.

§. 49. W>d Lalidtmal!s brnleliga Löftätt i landet, hwarmed han
mnckft understöder sin Fodetv.nUing, borde rattas i:mo at inga andra Löf-
träd topphnggcs, än Ajpen, Hazzel, tyifyl och Wide; andra Löfträd tala det
fcfc, ntan städa i nnijrctt. 2:,!<' \l^i\ Nst, A!m, Jfönn, Björk, Lind och 'Rönn,
Hxa nedersta Qwistarne, nära itttil Stammen, iipåt ajstötas med en stalsatt
Klyswa, eller annat wigt werNyg; ©fammarnc blifwa dä stora och stadiga,
och stad«s intet afcn s^danLöftäkt. jrcio Willa Telningar, Trädens nedersta
Qwftar, [om hindra Solwurman isranStamlrädett och beröfwa dem näring,
l»öra först tilgripas, imtan stora ftistaTräd ttstruttfälles ochnidhuggcs.

C 2. §. 50. Til
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5. 50. Til Inbyggarenas Hölade?bonads förbättmg, sunes tjena,

ilt ©farbouben b rdc af kand!man lära sig, c, v&ti by^ga Wäggar och Galfi Höladornc, och Landtman taga efterdime af S'äfbonden t 3aN'l)anaden.
Inblandas torr Halm med fngfgtHö, tager der icke si i hast l!a<l"n'röta til
sig, som ock fatt Höet sta trtaa fafjra at förffamnias, om wi inpaclningen,
midt i ladan, några öpnittgor lemnas t H&ef, at w.dret kan til,och afblasaigenom Fodersamlingen.

En och annan märkwärdtg oml'''dighet, rörande ntcs forbat<ring, n?orc wal emmi, at anföra, som ock hurn i anseende fil Oecom-
»nia pubt-ca, eller et SamhalieH 'allmänna HnshMnmg, de böra wfotoai
och handhafwas: men alt sådant Immas tii en mtnan tib och ledigare
sumder. Förbätra imedlertid mfn kära CantJfrnn-i but angjßtfct, som

emförmäidt ar. Begyn du Höstater meb wälsignelfe! Fitllfölg
henne med flit och försigtighet! Inhösta bin Fodcrsamlltf,

mib gltlbjc! Och förglöm, icke för att detta, lemna

GUDI allena Ähran!

O) Se Herr Baron joh, Brauncrs Försök om ifer.-och Altgsiöiscl.u.
(b) Plinius Libr. 8. cap. i;. Paiiadius Libr. 10. §. 18- (c) Se Herrc. g. Loj-5 Förfarnc Swenffa ganbtchushflllarc pag. a. §. 10, 11, i*.
(<l) Kongl. Swenffa Wettenffaps Acad«». Hand!, för Syr 1744. l"8.2;r.
(e) Kongl. Swcnsta Wettenffaps A«d?m. Handl. Nhr 1742. pag, 29.
(f) Råiams Adeliga öfnittg, ij.Tom. _,a^. 14. Mcnzcrs Swenffa Akcrbr.
pie.lo6. fatnt Rifings £flnbt'3s. pag. 10, 11. Mag. Norrgcens Öisput. 0!N
Majilupne Ungars förbi^rtttg, s>^. 10. (__) Mag. ra-eM oi^«r. om
Åker och Nngffötselcn i Osterbotn, paz. 23. Xh) Joii. lz«i,l>> von risken
Lieftändtsch. Landtwirthschatts<Buch, 64 §.57. (i) ivte°i«! Swcnstagffcrbr. 106. 1744. §tfjrs Swenffa Wettenffaps Academ.Handlingar,
V2e. 122. (k) _!ole_>n von Feidetks Böhutisehc und Osterreichift! Haué»halter, pa^. 14;. Herr c. G. ltoijes Swenffa Landthnshallare, P2^. 6. §. 7,
<!) lolépl, von Feldeck* &öchiiif|"d)e und Osterreich. Havshalter, pag. 14Z.
(m) Cklitt, Heringi Oeconomifche Wegweif. _"tz. 40;. §. }. samt Feldeck,
z>,z. 144. (n) H«r Baron jok. Lr^uncr., görfflf OM Ofer och Stig, iffatt
pag. 102. - l 12. (c>) Hans kxccllcnce Nits. Rådet Herr Baron Carl
Guftaf l.»^en!>jelml Tal om Landtffötselcn, hållit sör Kongl. SwClsta
Wettenffaps Acadernien 1751. pag. 25. (f) ©C samma Tal, pag. z(j,
(cz) Detta är en af de förträffeltga obfervationcr, hwarmed Herr JUdaa-
(crca och Aiddnrcn <^«l 1.mu«!15 nftäbt OeeoaoniiaPrivata,
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