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G. L.

Til efterkommande af Jåfwen och åliggandet, under-
ftälles här G. L. dit omdöme, fenare delen af de o-,
wälduge tanckar, jag öfwer Swedande och Kyttan-

det i Finland yttrat.
Förut äro deffe närings fång, til deras art, befkaffen-

het, nytta och ölägenheter utredde; nu underfökes hwad Ri-
kets lag om dem förmäler, och huru de fkola infkränkas,

Allmenna hushållningen i Samhällen, fom den efter winft
eller förluft med andre magter; lunds ortemes noga kännedom;
famt landets naturliga förmåners vi eller aftagande måfte läm-
pas och rättas; kunna ock aldrig hushålds författningarne i
et och famma Rike altid wara lika, utan blifwer nödigt at
de ändras och förbättras.

Då Norden med (me fkogsmarker, än war oupodlad;
Indrägten af fkogen näftan ingen, och grannarne henne icke
tarfvvade, kunde Svvedandet och kytrandet med någon fördel
öfwas.' Men ledan nu fkogarne härigenom blifvvit utödda;
nya näringars inrättande i wåra egne hemwiften, och nabo-
ernes behof, giordt deras nyttianne mera oungängeligit än
förr , fordrar en fkälig föriigtighet , at om deffe närings-
fång, på annat fatt ftadgas.

När i detta arbete, jag anför upgifter til Swedandets
och Kyttandets infkränckning, fom dels fynes ftrida emot har-
tils utkomne förordningar, dels tyckes yrka på annan författ-
ning, än för brukelig warit; har alt fådant ock fkedt, ej af
fid-wördnad för lagen, ej af nyfikenhet eller kitflighet,attad!a
allmenna ftadgar och påbud, utan allenaft, at i wälmening
wid handen lemna, huruledes Landets och närings fångens
närwarande tilftånd, fordra deffe närings fäts infkränckning
och alwarfamma upfickt.

Denne är affickten G. L. af närwarande arbete; Och
fom hon är menlös och ofkyldig, hoppas wi äfwen hafwa
giort ofs tilförtiente dit milda omdöme och benägna utty-
dande.



§"19.

AThindra fkogarnes, igenom Svedande och Kyt-
tände tilämnade allmenna utödande och un-

r-ljL dergång i Riket, har redan i äldre tider den
1 % lagstiftande mackten budit til, at fatta gran-A -^ for, for deile näringsfångs otidiga och fka-

deliga öfvande.
Så länge Haflel, Ek, och Bokfkogarne underftöd-

de landets Inbyggare i deras lifs uppehälle, blefvo de
igenom lagens myndighet i fyta nerhet for alt (vedande

Som detta kan les af Konung Albrechts
Sfcngs. ordning for Hammar Triding i Trögd uti up-
land, al år 1569. och B. B. öft. G. Lag. XXX. -Suc-
ken pag. 209.

Den ftora Konung GUSTAV den forfta, fom fräl-
fte vår frihet ur boijor och upråttade landets miisvår-
dade hushålning, Hans, och defs värda efterträdares
upmärckfamhet , hafva ock medelft utgifne forordnin-
gar dels fkyddat alla trucktbärande träd for et våld»
famt fvedande(a), dels ock aldeles inftält det famma(^).

Tid efter annan, äro iedermera Svedande och
Kyttandet infkranckte, famt har i Rikets lag; i allmen-
nå påbud och förordningar medelft efterföljande om-

A Händig-
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ftändigheters i acktagande det i fyrmerhet töh vinnas..

no Hafver alt fvedande på alTmenningar och kro»
bo pareker blifvit förbudit. (c}.

2:0 I bergflagen är alt fvedande inffäft. £d) "

3:© Ei får fvedäs utan föregående laga fyn (e%
4:0 Svedande tillätes blott för mullbete, famt å»

ker och ängs upodling (/)..
S o Utom hägnad får ingen fvedä utan Konun»

gens BefaHningshafvandes tilftånd (g). '■ f 1
6:0 Maiteträd, Timmerftöckar och bärande'träå

får ci affvedas (&)>
7.0 Ei olkipta marek utan allas famtycke (7).
Sto Svede lår af husbonde ci gifvas fejenlfehioiS

til lön (£).
9:0 Lifsftraffär ålagt dem, (om afillviljaoch karg»

fiet fvedt til (kogarnes utödande (/),
ro:o At banemän til flike brotmål, la mycket vis-

fare och lättare fkulle kunna ertappas, har ibland
och dulga böter för fvedde bärande träd blifvit på^
6udne (m). si

Alla defle värda författningar och förfik tighets
mått, utmärcka nu den berömvärda omhugfnad',
den lag/liftande macktett, i vårt famhälfe haft om fve-
dandets och kyttandes in/kr"täckning: men med'vörd-
nad for lagen,: och ömhet för farmingen underftår
jag dock pållå, at dels kan igenom defle omftän-
digherers r ackttagande ännu icke heller tilfullo, er
for land och Rike fördärfveligir fkogens och jor-
dens brännande tilbörligen infkränkas, icke heller är
alt mögeligit och lärnpeligit för ämbets männerne

har
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här i lands orterne at verkftälla, fom defle utgifne
påbud och förordningar om fvedande innehålla" och
påbinda.

Bekant är, at här i Finland, ingen Jägerie be-
tiening är på ftaten, hvilken kunde behörigen haf-
va i ögnafikte fkogarnes vårdande; när altfå til fve-
defall fkall fke utfvning, blifver det efter B. B. XIV»
Cap. 2. §. Kronobétienternes fkyldighef at med tven-
ne nämdemän den famma förrätta. Defle Kronans
betiente äro här i landet, krono fogden och länsman;
Jagt och brofogdar kunna ock til en del derunder
begripas» De förre, äro fyfllefatte med Kronans in-
gälders indrifvande; Kronofogden åligger redogörel-
fen för dem; De ikofa handhafva hxec-utiom verket;
"hafva upfikt öfver landets Politie', med et ord; flu-
teligen afkunna näffan alt, hvad i fämhället ftadgas
och förordnas, famt främja verckftälligheten af lag och
wtkomne förordningar; deiTas» på detta, fättet aldeles
krjngfkurne rid, kanaltfa omögeligen tillåta, at i det»
ta vidilräcKta länd (*), defle utfvningar dels kunna
fxe med den laggranna urfkilning fom i lagen är på-
fyftad, dels ock at de på alla orter af dem kunna
perfonligen förrättas..

De fenare åter, kunna fa mycket mindre ovaldugt
npföra fig vid fvede fvner; fom- de af allmogen fielf
ntväljes, anrages och belönes. Ti! undvikande af me-
nighetens mifsnöge, lämpa de ftg helre efter Jordä-
garens behag,-vilja: och sffigter; förutan alt detta,fin-
nes oclt hos defle i aiimenhet mnrckclig brift på kund-
fKap i det, .fom vid flike fnier» fa i anfeende til

jord
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jordmonernes art, frogens befKaffenhet, maftetr?'ds
urfkilning och dylkt mera* aldeles oumgängeligit vo-
re at veta, få at ock de förflkti^afte och nyttigäfte
ähftälter, fom til hämmande af- fvedaudets och kyf-
tandets mifsbruk blifvit giorde, härigenom (vigta i
verKftälligheten, ändamålet af förordningarne varder
förvändt, lagen kraftlös.

När den år 174?. för Åbo och Biörneborgs län
frtedåland projetferade Skogsordningen framdeleskan
blifva vedertagen, häfves då en hoper af defle nämdé
fvårigheterne; 1 emellertid är för det alimenna hugnc-
ligit, at nu här i länet, medelft Högvälborne Herr
Landshöfdingen Lillienbergs forfiktiga anftalt, inger?
åbo i fkären och de näft intd gränfande Soknarne
"tilftädes vitterligen fveda, innan han behörigen be»
vift { del af förra fvedelandet vara uptagit tilffändig
åker e'!er äng, och derhos förbinder fig, armed den
mark, han vidare åftundar på det fätret nyttia, lika-
ledes förfara. 1 de långt up i landet belägne ortier*
fte» tillätes det icke heller, med mindre, på famma
fatt '§■ eller til det ringafte del, at den fvedde mare-
ken til åker eller äng upodfas.

Beträffande det fom anfördes, at medelftdeom-
ftändigheters i acktagande, fom angående fvedande i
lag och förordningar hartils utnämde finnes, icke det
famma heller ännukan til fullo infkränkas. Anmärckes,

l:o Athvadiallmenhet härtilsi fkogsordningaroch
andra påbud, om fvedande ftadgat blifvit, dermed är
mäft påfyftadt fKogens befredande och ci annat.

to At rädda landets jord och marek för den, deCs
tetmas
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fetmas och bördighets utblottande, fom medelfl; et
oförfiktigt fvedande och kyttande föröfvas 3 dertil tyc-
kes lagen ännu icKe lämpat fin myndighet och fit up-
feende; förutan någon urfkilning af fvede och kytte
fättens art, eller fkiltiad på jordrnonerne,af den marek
fom ficall förbrännas,, åto defle näringsfätt tillåtne.

3:0 Som bevift blifvit §. il. §. 17. och än utredas
ficall, at åker, äng och mullbete kan uprödjas med
ikogens befparing, mindre möda och,arbete igenom
gräslindors upodling -famt nyrödningar» än. något
fvedande, och oförfiktigt kyttande §■ 6. IU
tyckes deffe närings fatt utan landets fxada ån när-
mare kunna inncränckas,än om demännuftadgat blifvit.

' 4:0 När efter de nu i lagen Utfatte förbehåll fve-
des, ödes teogen derigenom landet tilficadä på et
äldelés onyttigt fatt; Om ock hela dettfvedde mare-
ken upodlas til åker, äng eller mullbete, fvarär äfkaft-
ningen af en pa^detta fättet uptagen jord, knapt dock
på 20* å .30. ar emot,Tjogens Yöfidg^ fom derigenom
blifvit afbränder. ;''.," : .-<-« ig ■ . -. n

> Hwuledes altiå fyedande och Kyttandet hädanef-
ter, utan näringsfangens rubbning och Invånarenes o-
lägehhét, än närmare må' kunna infitränckas, än har-
tils foedt ar, derom vil jag nu korteligen, Hfé -någon
annan gitter det bättre göra-? yttra mina menlöfa'och
välmenta tankar. .

'

"— 1 1 1 ■■ T U—- - - --- ir - - ■ ■■■■"'-. t. 1

(4) Se Kang.GUST. I. bref til Småland om Ek och Bok-
fkogarne af il.i^ April 1,^37, Piacatet af d. 28. Febr. Iffß,
Patentet af d.i,Maj If6y. K. JOH. 111. Ordinant, af d-7.
April 1/69, och: .15-77. hipt deifs. Itefol, af d. ao, Junk 15-76,,

A z Drot-
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Drotning CHRISTINAS ftadga, om fkogame af d. SB.
Martii 1647. §" I2< fam^ dtfs ftadga om bärande fkogs-träd
§" 4.

(b) Biaffkedet af d. 3. Decembr, 1644. förmår, at alt
fvedande fkall inftållas. I alla lands ändar fkall flitig up-
fyn hafwas at intet fvedande tilftädes på de orter, fom icke
kunna uptagas til åker och äng., Se 1647. och J664. år«
fkogs ordning 21. 22. §" 1681. års hufefyns ordning 20. §.
1683. års påbud om fkogarne.

(t) 1647. ftadg. om fkog. 6. 8. §. 1664. Skogs ordnings
12. §. J73- Skogs ordnings f. $" 1739. års förldarning 4.
S. 1734. års Lands-Höfdinge inflruflion 42. §. B. B, XIV,
Gap. {. §.

(</) 1647. Stadga om fkog. 22^ §. »664. Skogsord. iju

22. J. 1683. Påbud om fkog af d. 19. Decembr. Förordnin-
gen om fkogarnes Confervarion i bergflagen af den 4. De-
cembr, 1722- 1734. års Lands-Höfdinge inftruft. 41. §. 1734.
Skogs ord. 2?. §. 1739. års förklaring if.§. Förord, om ftång-
jerns fmide af den 19. April 1740. 14. §" B. B, XIV. Cap.
#♦ ** j

(t) Se 1681. å*^'HtMef. ordning 20 ■§'. Refolut. på all-
mogens befwär af år 1753. 42. §. B. B- XIV. Cap 2. $.

k!) 1647. ftadg. om Skog. 21, 22. §, 1664. års fkogs-
ord. 21. §. kufefyns ord. af 1681. 20. §. 17^4. Skogs ord;
24' §. J73- åts förldarningif, $, allmenna lagen B. B. XIV;
Cap. §. «v : . -"

(g) 1647. och 1664. års ftadg» om Skog. $" 14. 21. 22.
1684. års Reglemente. Refol. pä allmogens befjvär 1689.Ref. på allrr,. befwär: 1723, 42. §. Refol. på allmog. befw.
1731. 24. §. r734- Skogs ord. 24. §. 1739. års förkl. K. §.

(£) Se 1664 Skogs ordnings 12. §. B. B. XIV. Cap. i §"
(i) 1647. Stadg. om SKogarne 19. §, 1664. års famma

S, 1734. års Skbgsord. 24. Z6. §. 1742. års Byordning 24, §,
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C*) 1564. och i^Bs. års legohjons ftadga 7. §. och 1739,

h$ förnyade legohjons ftadga U Artic. 4. §.
(/) Se 1554- Skogsordn. 23- §" i 1734, års fkogord-

nings 27. §. är detta dock lindrat, och ftraffas nu för ti-
den en llik, efter mifsgärn. Balk: XI. Cap. 3, §. med 40.
par fpö , eller 1. månads fängelfe.

(un) Se r564 års Skogsordnings 26, §, och förordnin-
gen ora fkogs eldar af d- to. Novembr. 1690. Efter Refol.
på allmogens befvvär af den 28 Jun. 1731 och j5. §. famt
Refolut. på Ridderfk. och Adelens befwär af d. 12. JulU
1731. 1. % äro deffe böter dock nu affkaffade.

(*) Man hafwer tydeligit wedermäle derpå ock i det-
ta Lands-Höfdingedöme. Ruowefi länsmans Diftri<S är af
fo. til 6o- quadrat mils rymd, Se fotrjoeket til en aconomtfk
tefkrifning afwer fatacunda H*rÅders norrs delpdg. 9. Huru
blir altfä mögeiigit at af en perfon, alla detta utfyningar
kunna förrättas, än mindre et få widc land hafwas under
den upfikt, at ci andra ftällen fwedeSj än blöt de fomlag-
ligen dertil blifwit utfedde»

§ SO»

laUmenhet at påftå, det fvedandet', utan affeende
på ortemes belägenhet och närings fångens art,

borde nu ftraxt infkrmikas , det vore ci annat t än
rycka brödet ur munnen af en mycKenhet folk och
räcka en del landets Inbyggare tiggare ftafven. Det-
ta ändamålet, at de omnämde fKadelige fvede och
kytte fetten aldeles förbiudes, bör väl med tiden er-
hållas, defs allmenna tillämpning är ännu dockci ga»
gnelig eller mögelig.

Med landets belkaffenhet och närings fångens art t

tyckes vara bäd öfverensflimmande, om härom-kan»
fke på efterföljande fatt (kulle förordnas. Jjo
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l:o At här i Finfka föärgården; I alla näft intil

hafvet gränfande foknar; I orter, hvarifrån medelft
vatuleder, trävirke til hafs kan utflceppas,borde för-
utan det i 22. §. befkrefne fvedefättet, alt fvedandö
©ch et oforficktigt kyttande pä det fträngafte vara
förbudit. !

II:o På de tragter, hvarefl landtman i propor-
tion til hemmanens ftorlek verckeligen redan inne-
hafver nödig åker och äng, eller medelft gräslindors
uptagande har tilfälle til nya upodlingar, kunde på
famma fatt defle närings fatt inftällas.

111.o Vid bruk, Städer, mångbladiga Sågverk, och
hvar til tiärubränneriers inrättning, famt denne varans
lämpelige afFörfel finnes tilfälle; fynes fkäligt, at likar
ledes defle näringsfång inficränckes,

IV. Uppe i fkogsbygden, hvarefl: no» Invåna-
renas mäfla näring pä fvedande fig fotar, torde vara
lämpeligaft,at und«r förbehåll af mullbetes, åker och
ängs upodling, af den mark fom fvedes, dem ännu 6. a
8. år tillätes idkandet af fvedefättet Cafki $. 3. Efter
denne tidens förlöp kunde ock detta intfällas j det ii
22. §. beikrefne fvede eller röjning fättet allmentve-
dertagas, famt efter omftändigheteme allmogen ien
nyttigare fkogens förädling inöfvas.

När jag påflår i:o, at de omnämde ivedefäftea
och et fördärfveligit kyttande i fkärgården, och de
där til gränfande foknarne bör inflällas, hoppas jag
någon ci hafvaordlak, at obilliga detta mit påflående.

De många vida fkallota och trädlöfa fkogsfälr,
fom igenom fvedandet på defle orter redaa biifvit

här
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härjade» utmärcka nödvändighetenaf denna infkränk-
ning.

2:0 Brift och dyrhet på hved, timmer och Byg-
ningsvirke vid hafskufterne tala om det famma.

3:0 En för öJelagde fkogar, allment tiltagande
affaknad på trävirke til ficeppsbyggerier och andra
flögde yrken, förtienar upmärkfamhet och tidigt mo-
tande.

4:0 Skogen bör på defle orter användas til äd-
lare bruK, än at hon för några få bördiga ax må
upbrännas.

5": o I fkärgården och de til gränfande orterne,
underftöder fvedandet nu for tiden ci mycket Invå-
narena i deras lifs uppehälle; det kan på defle trag-
ter väl umbäras; förutan indrägtigt fifkerie, har
landtman här nog tilfällen, at oka fina jordägor bå-
de med det i 22. $. befkrefne fvede, eller rodnings
(attet fom ock igenom lindors (amt kärrs linodling,

6:0 Förut är bevift, at ocktå med mindre mö«
da, kan åker och äng upragas medelft nyrödningar
och af lindor, än (vedande, afkaftningen vinnes fäk-
rare och indrägtigare, fkogen Ikonas; Bör då ci för-
nuftet här fom annorftådes äga Herraväldet öfver
en fkadelig plägfed, bör ci det oket atfKuddas, fom
vanan och forfädernes fedvänjor menigheten pålagt?

Infkränckningen, med defle fkadeliga närings fatt,
borde blifva aldeles allmän, och icke heller fräUemän,
etter detallmenna lagen i B b. XIV Cap.4.§, famt 1734.
års Skogs ordnings 24. §.förmår, tillåtas, atå frälfe-
jord fveda eller fcadeligen kvtta; Ty i fall på vanligit

B' fatt,
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fatt, detta anfes (ot lofligit, gifver fådant én oSim-
nig menighet otvungen anledning til de tankar, at
under Cvedandet beror någon värdkelig fördel och
nytta, fom igenom privilegia Ixclujhs dem blifrvit
förmenter. fl.*o är det ock emot ändamålet,, hvar*
iöre folck fammanträdt i borgerliga fämhällen, om*
någon underfåtelig rättighet > /Kall kunna användas
til landets allmenna (kåda. 3'Q Ridderfkapet och A-
delen, fom i dygd ©ch välmening för et högt för-
tient fofterland, efterftriva at lyfa androm til efter-
döme, kunna fa mycket mindre åftunda en flik fri*
het, fom förutan allmen ikada och deras egen nach*
del härunder beror.

Förutan det, at vid fvedandcfs och de i 6. ocfr
7. §. befsrefne' kyttefättens allrr-enna infkrancKning;
på deffe crter borde i ackt tagas, alt ået \l m K c.ngK
förordningarne nu innehålla, 1kulle Kanfke til ända-
målet och mycket; vara bidragande, om ht?ds Örver-
frädarena på defle tragterochi fkärgården antingen .träf-
fades med kröps plikt, eller ock de beturg des med
iiorre böter, än de föm olcfligen fvedde .argt upi
landsbygden. Ty at förftöra 2. a 3. träd i fkärgår*
den och de orter, der de äro m.mgå'r.gv!igaft , bäfl
kunna förädlasr och med ftorfta fordel famt lätthet
affattas. är fördet alimenna långt florre fkada, än om
ti a 14. uppe i Skogsmarker, där de ci kunna an.väi>
das til få ilör nytta, urödas.

2:0 Dulgaböterne för fkadde ffiogs träd, fom
blifvit aflyfte, kunde kanfke och med nytta åter in-
föras.

För
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För Ek, Bok, Afk, Apel, Oxel, Lön, och Lind

Iborde de åtminftone erläggas; Inkomften häråt kun-
de användas til deffe träds nya plantering, på det
en fa nyttig fkogsväxt fom de.utgöra, ifrån landet
icke ma utgå, utan den i fitt tiltagande uaderflödjas.

AT upte de fkäl och umftändigheter, fom li-
kaledes rlftyrka, at (vedande och det omnäm-

de fkadeiiga kyfander, borde allmänt på de orter
lorbiudas, hvareftlandtmani förfällande til hemmanens
ftorkk vä fceligen redan innehafver nödig åker och
ängsmark» fom och hvar tit gräslindors uptagande
och Kärr kyttandet kan finnas tilfälle, anmärckes.

1:0. Som fVedandet och et förderfveligit jorde_o.es
kyttande, på flike orter ci endaft underftödier Inbyg-
garena i deras tarfveroch lifsuppchälle, utan det ma-
fta beror på åker-äng och bofkaps fkotfelen, äro
deife näringsfång här aldeles onödige.

2 o Stora och vid yfrga fkogar tyckes uppe i
fic igsmarcken vara landtman onyttiga, i fall genom
deras och jordens forbrännande,han icke får någou
ttlpkniflg på fiue fäcfes flackar: men i:o är det emot
naturens ordning,, at for några få ftrå. af en växts
fortplantning, förgöra, många ic.oo.de andra des fo-
fter. 20 fa it fimgen nu ci är fa indrxktig for lundr-
man uppe i fkogsbyede-i, kan den framdeles dock
blifva långt nödigare. Hvtlken vet innu hvar Metaller
och nyttiga bergarter kunna finnas?. Kvilken fer icke af
landets belägenhet, at igenom ftromfall och vartul.e-

ders
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ders uprödning, til ficogens fördelaktiga aflattning
nog tilfållen framdeles kunna yppas?

3.0 Kan af ficogens ädlare bruk til allehanda
flögde yrken , Korgmakeri, Svarfveri, Snickerier,
harts kokning, kimröks och Portafke brannerier, en
långt flörre vinning dragas, än om fkogen upfvedes.

4:0 Beck och tiärubrännerier, i fall de förfigtigt
idkas, låfva de ock fckerr fina idkare med mindre
möda och ficogens befparning, ftörre vinning på des-
fe orter , än fvedande och et fordärfveligit jordens
kyttande §. 17. f. Skulle ock vid tiärubränneriet an-
tagas den förbättring fom här nedantöre omnämnes
(*), vore det fammajocde falt för landtman indräck-
tigare än någondera af defle närings fången. Bon-
den behöfde härvid ci föra den klagan, at fråften
borttagit grödan på mareken; defs flit fKulle årligen
förfäkra honom om en ymnig ficörd,och en emot ner»
lagt arbete fvarande afkaftning och inkomft.

f.< 9 Vills landtman på de orter der han redan
innehafver nödig åxer och äng, än mera öka fina
jordägor, kan utan ficogens utödande, Jordens ut-
märglande och fåfäng dagsvercks förfpilning, det än-
damålet, fom förut bevift blifvit, lättare vinnas, ige-
nom det i 22. $. beficrefne fvede eller rödnings fattet
och gräslindors uptagande, än något fvedande och
kyttande.

6:0 Faft til kärrkyttandet upgår 15". dagsvercken
mera än til Huäa 2. $. 9. f. $. 7. utmärglas dock ci
deraf jorden (när det förfiktigt anftälles) fä illa, fom
af fvedandet; fkogen blifver igenom kärr kyttandet

fkonter
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fVonter och en oländig marek, fom förut gifvit an-
ledning til fråft och allmen mifsväxt, förvandlas ti!
bördig åker och ängsmarek; förutan alt detta tarfves
vid tilredningen af Riefhama ock flere dagsvercken
än kärrkyttandet 4.{.f'5.f.7.» få at hvareft landrman
har tilfälle til detta näringsfätts idicande, kan han ock
härigenom beqvämligare utvidga fina jord ägor och
öka fin åker famt ängsmarek, än med något fvedande
eller jordens kyttande.

(*) Såfom det hufwudfakeligafte hwaruti tiärubränneri-
erne här i landet borde ändras och förbättras, wore 1:0
at efter fkadelig plägfed ci ung fpäd tallfkog härtil måtte
nyttjas, utan den fom hunnit ftörre ftadga och mognad: <i;o
Träden borde kåtas eller afbarckas lémgre up ät ftammen än
fke plägar, fom ock defå ftå längre tid ac kådas. 3:0 Skatarne
kundeaf de til tiär hwed utfedde trädennyttias til Potafke bren-
nerier, eller anwändas til annan hushålls nytta.-4 o Alla fom nyt-
tja tallfkogar wid fågwerck,borde förbindas, at af de, efter
fågftockarne qwarblfene rötterne, rilwärcka tiära. y.o Den af
Herrßaron Funck befkrefne Swenfkatiär och kolugnen är nö-
digt at allmänt wedertages. Afkaftningen af tiärhweden winnes
då ci allenaft ftörre, Skatar och qwiftar kunna nyttias, utan
ock tillika erhålias flere produlier, famt den ädla fkogen
anfenligen befpares.

§ aa.

Förutan det, at fåledes igenom gräslindors upra-
gande, och kärrkyttandet, landtman både i faär-

gården, fom ock der, han förur äger nödig åker och
äng, defs Jordägor med fieogens befparning, ftörre
fördel och mindre möda kunna ökas, än at fvedan-
det och jordtorfvenskyttande, har jag här i landet ock

B 2 märekt
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märcKt ännu, et fierde fatt H! åker och ångs marc-
Kers uprögning ci mindre fördelacktigt, än de förra.
Det famma ftulle Jag förmoda, fa mycket mera af
menige man'antagas til allment bruk, fom der har
någon art af fvedande i handalaget och åtfKilligt an-
nat : men är i hSofeende til nyttan och fölgderne dock
rida fkildt ifrån det famma. Dermed tilgår på ef-
terföljande fåttr

ko Afhugges ifrån den plats fom ti! åker eller
äng fkall uptagas fkogen til bränfle, timmer, byg-
ningsvircke och andra tarfver; Srammarne af träden
afqviftas, och fedan de blifvit använde til husbehof,
hopbäres qviftarne på BlörnmåfTe tufvorne eller art-
dra tragter, fom tiockaft med måtta bevuxne äro,
och därftädes forbrännes de på mareken til afna.

2:0 Afkan fom qvarblifver efter de förbrände
qviftarne utfkoflas och kringfprides jämt öfver hela
mareken, få på de fvedde fom ofvedde .ftällen,

3:0 De ftällen, fom Sro mindre måfslupne np-
gräftas med en järnkratta, och fkonas för alt bran«!
n^nde, at jorden rcke må utmärglas och förfkäfnas.

4:0 Mareken plöges med fvede plogen, befås
med råg eller korn och med harf nedmyllas.

SVO Efter et fäde nyttias det til äng, då gräfet
emellan ftubbarne, jemte de nyfs af träds rötterne
upfkutne telningarne afhugges och inbärgas.

6:0 Har fxogen blifvit afhuggeu med lång ftubb,
om våren när träden äro mäft laftfulie, och i ne-
danet af månen, famt med Ve(kri eller qviftyxan, de
upfkutne nya telningarne ftändigt afitympas, kunna

ftubbar*
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ffubbarne efter 3:ne års förlopp gemenligen afrödjas;
©ch då kan mareken ordenteligen uptagas antingen til
åker eller äng.

7.*0 Dagsvercken upgår härvid til J. tunnelands
tilredning, förfta året.

Dagsvercken»uagsvercKt

' § 9Til qviftarnes hopfamlandej förbrän-
nande och afkans utfpridande - g .

Jordens upgräftande - - 12
Piögning. - - - - 33
Sädens nedharfning. 1 1
Hägnaden. 10
Sädens merjande.» "8
Stackande. - - - - * j 2
HemfLlpande. ? - - - 13] 3

47> 7.

54.
g:o Så länge ffubbarne ef äro förrutnade, och

defle nyrödningar^nyrtias til äng., er med deras feöt-
fe! ci ftörre möda, än vid annan höbärgning: Men
fkola de uptagas til åker» fordras dertil ännu följan-
de arbete.

Dagsverck,

f %2 n

Ti! fhabbaraes afrödaing - " \l2 j
Marekens
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Marekens upbilande och plögning.
Sående, fladdande och harfning -Dikande. _..---

Sädens meijande.
Stackande. - -Framkörflorne. - » » r

f 7 ?
2 2
6
8
2

40. 12.

5-2.
9.0 At ftändigt vid mackt hålla och fköta, en ef-

tei* 4;de året fåledes til varaekrig åker uptagen marek,
fordras årligen, högtt, följande dagsvercken.

f" ■' *' IIor o-
■ 2' s*

Til trefalt Plögning. - - " "4 ~4Tvenne refors harfning. - -22
Sående och fladdande. - - -11
Til gödande. - - . " 10 4Dik rödning och hägnadens under-

hållande. - m - . I f
Sädens meijande. " " g
Stackande, - 2
Framfläpande, - - - — 131 3

3f. 14.
49.

to:o Skal en flik nyrödningåter uptagas blott til
ängiiipgår efter landets arbetfätt> dertil ci mera dags-
vercken , än Til
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ET O:
O c.

Ti ~

._£ [
23.

Til ftubbarnes afrödning
Dikningen "Hägnadens. förbätring. - -

Afkaflningen af defle nyrödningar, när de på
omnämde fatt hanteras, är "anfenlig, och har altid
landtman mäfl: for dubbelt mindre dagsvercken, långt
{förre inkomft af deffe, än något fvedande eller Jord-torfvens kyttande. På några ftällen brukas nu re-
dan denne hantering i fKärgården ock i Norra or-
terne af öfterbotn (a); önfKeligit är, at detta up-
rödnings fatt måtte blifva allment kring hela landet,
då ficulle fäkert ficogen blifva mycket befparder, och
Jorden ci få illa utmärglas och blottas på fin fetma
och bördighet, fom medelft annat fvedande fke plägar.

(a) Se Herr Probftenßackmans berättelfe om detta,in-
förd i Herr Mag. Pazelii lärda Difput. om öfterbocnifk»
äng och åker fkötfelen. pag. 37.

§. 23.

SEdan nu fåledes bevift blifvit, at igenom gräs-
lindors uptagande, kärrkyttandet och detta nyfs

betKrefne uprödnings fättet, kan med mindre möda
och ftörre vinning landtman upodla fin marek, än
igenom fvedande och Jordtorfvens kyttande, tyckes
blifva angelägit och aldeles nödigt, at förr dels hel-
ler defle näringsfång inftälles. För de längft up i

C Norr
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"Norr belägne Socknarne och fsogstragterne, måfte
dock tils vidare utdrägt på tiden fne något undantag.

i.-o Finnes på deiTe orter för ymnig fkogväxt
och en ftenig oländig marek, ci tilfälle til ny åker
mareks uptagande igenom gräslindors upplögning.

2.-o Det i 22. §. befkreme uprödnings fättet,kan
här ännu icke heller verckftällas, få vida Inbygga-
renes behot af bygningsvireke och hved hygge el
tilfuflo förmår gifva utrymme til fådant rödie fatt.

3:0 I rothugningj, kärrftyttande, Beck, Tiära,
KimröKs och Potafite brånnerier,Hartskoicning, och
fråfiögder felas defle ännu delskundfcap dels ock han*»
dalag.

4;o Fotar fig,fom förr anmSrckt blifvit, Invåna»
renes hela hushålning i defle orter på fvedandet, och
hafva de mäft deraffltt uppehälle, famt finnes de ibland
för detta närings fatt ock vara fitattlagde. Uppe i
fkogs bygden måfte altfå någon tid ännu fvedandet
tålas; Tilrednings fättet déraf tyckes dock i åtfxillige
Jarfva en billig ändring.

Svedefätten Hufta, Pykelamaa (a) och i fynner*
het Rielkamaa , hvarmedelft i mannaminne et och fara-
ma ftäfle 2. a 3. refor fvedes, kunna, intet för deras
fvåra fölgder och olägenheter tillåtas» lämpeligare är»
at fvedandet Cafki §. 3- och det föm kallas ylipalo
(by emellertid brukas; Både nedrrnllas derigenom ut*
fädetjfom ock hanteras fxogen förfigtigare, famt med
ftörre fparfamhet, än vid annat fvedande.

Under den tid, detta fvedandet ännu uppe i
Skogsbygden måfte tillåtas, borde dock med uörfta

eftefc
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eftertryck menige man handhafvas och filhåflas, at
vid defs o'vande, ftälla fig de förficktighets reglor til
obrotflig efterlefnad, hvilka i fko^s ordningarne och
andra allmenna påbud redan för detta omnämcle äro.

Såfom» ro at innan (veden itändes» näftftåen-
de fkogen forft undanrödjes;

jl-q At grannarne tilfäges då man täncker fveda.
3:0 At fvedelandet omdikas.
4:0 At vatn är förhanden til eldens fläckande.
j.-o At fveder i ftorm ci itändes*
610 Den fom all denne förfikrighet icke i ackt

tager, och fvedandet likväl utan fkada afiöper, må
icke defs mindre för öfvad oförfiktighet nSpfas (r).

Förutan alt detta, tyckes ock en lika granlaga up-
fikt deröfver fordras, at

1:0 Efter det Högvälborne Herr Lands-Böfdm-
gen LtLLiENBERG här i länet börjat, altid til åker be-
teshage eller äng någon del af fveden upodlas.

2:0 Et ftälle må ci flere refor fvedas, än en gång.
3:0 Ei ftenröfen eller bergacfctiga orter*
4:0 Ei granfKog,fom vetter ifrån åkrarne åt aorr,

eller den barrfkog emellan dera öch något kärr kan
vara belägen; ty derigenom hafva ofta de orter blif-
vit förvandlade til fråft näften, fom det dock aldrig
tilförene varit.

1:0 All marek, fom til Jordmon beftår af mo#
fand, orjord,rö-gäs och hårdlera, Bleke, mergel el-
ler klappur Jord, eller ock är minerel, bör för alt
fredande fitonas.

4:q I de Iveder fom til fkogväxt qvarlemnes,
C 2. är
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är nödigt, at här ock där i fredelandet några frifka
löt och barrträn kring dixas, och defle lemnas ofkad-
de til ny fkogväxts befrödande (d). När på detta
fättet 6. å 8. år, fredandet uppe i fkogsbygden blifvit
öfvadt, blifver innom den tiden nog fä mycket åker
och äng efter hemmanens ftorlek uptagit, at fäkert alt
fredande och fkadeligit kyttande federmerakaninftällas.

Skulle ortens belägenhet gifva anledning til et för-
delacktigt kårrkyttande, Beck, Tiätu och Potafke bran-
nerier eller annan fkogens förädling, kan ock innom
denne tidens förlopp, fa Inbj^ggarene meddelas kund-
fKap omflike näringsfätts rätta idkande, de inöfvas i de
handalag dertil fordras, fom och det i 22. <f. befkrefne
nyttiga fvede eller uprödninsgfättetallment vedertagas.

(é) Pykctimaa, eller Pyketicko, är et fwedeiäcc, hwil»
ket brukas i Carelen.. 1:0 Nyccias härcil mäft torra möer,
och heder, fom med ftörre eller mindre tallfkog äro
bewuxne. 2:0 Träden af denne fkog ombarckas, kacas
eller bareken afeäljes, få högt upp en karl beqwämiigen
räcker, och det til J alns längd. 3:0 At löffkog wetcer
ifrån /like fwed^r åt Norr, derom är landtman mycket an-
gelägen, och i fynnerhet, at den icke ma af någon nedhug-
gas, emedan frön ifrån en flik fkog, til ny löffkogs-wäxt på
heden eller moen, fedan tallfkogen förwifnadt och förtor»
kat, fkall kringfpridas. 4:0 Denne afbarkade fkogen lem-
nes fåledes, til förwisnande och aftynande ibland orörd
hela 2o. åren, innan den afnäft flående löffkogsfröenplantera-
de och upwuxne fpäda unga fkogen pä heden, kan affwedas;
har dock förut, något ämne til löffkog ibland failfkogen warif,
kanettflikttilfwedeämnattftälle, fnararenyttias. /"."oNärSwe-
defallet fkall fke, nedhugges ,den på moen och heden upkomne
fpäda löffkogen med de mindre tallame och upbrännes, famt i

öfrigit,
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öfrigit, hwad Plögnmg, fående och harfning angär, förfa-
res mäft härmed fom med Hufla, §. 2. N.o 4. f, eller ock
någen gång hanteras det lika fom Cafki, §. 3, N:o 3.4.6,
6:0 Afkaftningen äfwentyrar mycket, äfwen fom \ Huß*.

Som moo och fandhedar, äro allmännafte jordmoner-
ne i defle Sweder, N:o 1. och fiike jordmoner af fwedan-
det mäft fnadas §. 9 är fydeligit, ac mareken på fin fetma,
igenom detca fwedefättet alddes utblottas. Skogen förftöres
famt fkadas ock fä mycKet mera,fom förutan den fpada löf-
fko^en,och annan allmen callfkog på möer och heder härige-
nom aldeles onyttigt ödes och föifpilles, N.-o 4. y.

(b) Ttlpafc, är et fwedefstt, fom öfwes i Norra delen
af C-trelen, fåfom Uo-*ia*)tz. Pie/i*, och några andra tilgrän-
fen belägne orter; Tyckts mäft uti alt, efter de befkrif-
ningar jag erhållit, få til fkogen fom fwedefättet, wara et
med Cafki §. :.. Skilnaden til en del är dock deruti , at wid
defle brukas til fwede ftora måfswuxne granfKogar fom hy-
fa en moacktig och fugtig grund.

Emedan utfädec i deffe nedpföges och med harf nedmyl-
las, äro llike fweder drägeligare än de förenämde, allenaft
ci få mycKec grof granfkog fkuile fördårfwas, famt at et
och famma ftälle ci för diupt iwedes och brännes.

Om Begge deffe fwedefäccen i Careien, har i fynnerhet
ofs lemnat guniYig underrsttelfe Herr Johan Lagus Wiburgen-
//,hwilken fåfom upmärckfam i hushåtningen öfwer fin fä-
demes bygd, decta haft tilfalle at anmarcka.

(t) Förordningen om Skogseldar af den 10. Novembr.
1690. 1734. ars Skogsordnings 2,8- §" B. B. XV. Cap. 1, a. §*

(Tt) Se Rikfens Högf. ftänders Finfka Deputations be-
tänkande oro Swedandet.

här
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§. 24.

DEffe äro nu de tanckar, hvilka i anledning af fara-
lade anmärckningaröfverSvedandeochKyttandet

här i Finland, jag om deffe näringsfångs art, befsaffen-
het och inficräncfcning fattadt.

Intet Ivedande har jagkunnat billiga, oanfedt nöd-
vändighetenaf dels inltäilande,efter få hvarje fvedearts
belkaffenhet i far, landets belägenhet fom ock närings-
fångens färfxilta tilftånd nu tidigare, nu fenare är på-
yrckad vorden.

Af Kyttandet har icke heller något annat förtient
bifall, än det, då mallar och fumpiga kärr förfiittigt
kyttas, och defle allmenna landets fråftnäften, til åker
eller ängsmarcker upodlas.

Kan för det allmenna igenom det fom nu anfördt
blifvit, defle näringsfångs art och befkaffenhet något
närmare ådaga läggas än tilförene, är mit ändamål
vunnit, och mig en f gnefam upmuntran gifven, at
äfven vidare göra förfök med andra näringsfätts utre-
dande här i landet.

I emellertid önfees, at all otidfg vördnad för fka-
deliga plägfeder och fedvänjor må aftyna och förfal-
la! Rön och förfök öke och underftödje vår hushåll-
nings kunniftJ mogen urfailning, mille och vett göre

henne för det allmenna gagnelig! Trohet och
enighet rote fig i allas hiertan! muntra fin-

nen , glada dagar uttyde allmen fällhet
och välmågo !!
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