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./ 194.

Hemman:

Ägare:

mottagarens namnteckning

Anmälan om virkesförsäljning för avverknings-
perioden 1944-45.

I anslutning till det förständigande om överlåtelse av virke för allmän förbrukning, som skogsvårdsnämnden
givit ovan antecknade hemman, meddela undertecknade virkesköpare att vi för leverans eller på rot köpt följande
mängder virke, vilka ingå i betinget för avverkningsperioden 1944—45:

Virkesslag Köpare (firma) Köparens representant

Beting: överlåtelse-m3

Mängd

Brännved

Kol- eller splintved

sGranpappersved

'Tallpappersved

tGruvprops

Barrtimmer

Lövträdstimmer

*)

L = för leverans, R = på rot.

Ifall skogsägaren icke fått försäljningar till stånd i den utsträckning, som betinget förutsätter, ombedes han

Uiär nedan förklara orsakerna härtill:

Skogsägarens eller hans ombuds underskrift.
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(FF-blankett N:r T 190)

Förständigande om överlåtelse av virke för allmän
förbrukning under avverkningsperioden 1944-45.

Inom ramen av det avverkningsprogram, som fastställts av folkförsörjningsministeriet,

skall från benämnda lägenhets skog i

En överlåtelse-m3 motsvarar 1 lm3 bränn-, kol- och splintved eller samma mängd gran- och tallpappersved,

eller 20 kubikfot timmervirke eller annat virke, som säljes per kbf., eller 0.5 lm:! tjärstubb, eller 4 st. slipers.

Alla ovannämnda virkesslag kunna utbytas sinsemellan, men skall Ni för tryggandet av till-
gången på brännved

kommun överlåtas för allmän förbrukning.

för allmän förbrukning överlåta minst lm3 brännved.

Ifall skogsägaren ej har egentlig brännvedsskog är han berättigad att i stället för brännved sälja gran- eller
tallpappersved. Dessutom är det honom tillåtet att leverera hela överlåtelsemängden som tjärstubb, ifall han
själv ombestyr stubbrytningen och kör virket till väg.

överlåtelsekubikmeter virke.

Avverkningen skall placeras så, att medeltransportsträckan med häst är högst 3 km och längsta körsträckan
till järnväg, landsväg, pråmled eller flottled är högst 5 km. Ifall virket köres direkt till förbrukningsplatsen
får något längre hästtransport komma ifråga. Stamplingen får ej vara så gles, att huggnings- och körningskost-

naderna bli oskäligt höga. m&m0l ;
För att möjligast effektivt utnyttja den begränsade mängden arbetskraft skall på allt sätt koncentrerade

avverkningar eftersträvas. Härvid skall i första hand föryngrandet av skogar med nedsatt produktion ägnas

uppmärksamhet. Den av riksdagen år 1943 antagna s.k. skogsföryngringslagen garanterar åt hemmansskogs-
ägare ur statsmedel de kostnader, som föranledas av föryngringsarbetena på ett sådant hygge, samt befriar den
avverkade arealen för tio år, i Uleåborgs och Lapplands län femton år, från all inkomstskatt på grund av areal
både till stat och kommun. Närmare uppgifter om denna lag och dess tillämpning ger skogsvårdsnämnden och
dess instruktörer samt skogsvårdsföreningarnas samt privatrevirens förmän.

För att brännvedsavverkningarna snabbt skola fås i gång, skola brännvedspartierna ofördröjligen försäljas,
så snart någon till inköp berättigad erbjudit gällande pris. Brännveden får, med tillstånd av kommunens skogs-
arbetschef, säljas för förbrukning inom samma kommun samt dessutom avyttras åt följande utsocknes köpare:

Emedan det även ur varje enskild skogsägares synpunkt är av största vikt, att noggranna uppgifter om
avslutade virkesköp stå till buds lägenhetsvis, skall skogsägaren på omstående blankett senast den 15. 1. —45
meddela sina virkesförsäljningar till kommunens folkförsörjningsnämnd. Ifall anmälan inom denna tid icke in-
kommit, anses skogsägaren icke hågad att sälja, varvid folkförsörjningsministeriet kan ge order om tvångsav-
verkning även av större mängd virke än som här först ändigats. I dylika fall frånhänder sig skogsägaren även
de förmåner, som ovannämnda skogsföryngringslag beviljar.

Ifall anbud icke gjorts, står överlåtelseskyldigheten över till följande år.
Skogsägarna uppmanas att ofördröjligen sätta i gång med utstämplingarna av virke
Skogsägaren skall månatligen till kommunens skogsarbetschef meddela huru hans egna leveransavverk-

ningar förlöpa. (Huggningarna i skogar, sam sålts på rot, rapporterar köparen.)

HELSINGFORS SKOGSVÄRDSNÄMND.


