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Avverknings- och anskaffningsprogrammet för år 1945—46.
I. Generellt.

Med beaktande av behovet under föl-
jande konsumtionsperiod samt möjlighe-
terna att erhålla arbetskraft och transpor-
tera virke under instundande anskaffnings-
period, har statsrådet i dag för avverk-
ningsperioden 1945—1946 såsom anskaff-
ningsbeting fastställt 52 milj. överlåtelse-
ni,3 vilket motsvarar ungefär 34 milj. fm 3.
Häri ingår förutom det virke, som skall
tillföras marknaden, även virket för det
lokala behovet, men icke lantbrukets hus-
behovsvirke. Av tabellerna i bilaga 1
framgår i detalj det nya anskaffningspro-
grammet. Anskaffningsbetinget fördelas
genom att de inom anskaffningszonen be-
fintliga skogsbruksenheterna, åläggas för-
säljningsplikt enligt lagen om tryggande
av tillgången på virke på det sätt, som är
mest ändamålsenligt och leder till bästa
möjliga anskaffningsresultat,, enligt föl-
jande anvisningar.

Sedan stenkols- och koksimporten upp-
hört, har brännvedens andel i anskaff-
ningsprogrammet ökats. På grund av det
utvidgade produktionsprogrammet har det
varit nödigt att öka även mängden industri-
virke. För att förkorta järnvägstranspor-
terna, och på grund av att stenkol och
koks använts såsom bränsle huvudsakligen
i landets södra och sydvästra kusttrakter
har brännvedsanskaffningen i högre grad
än tidigare påförts dessa områden. An-
skaffningsbetinget för brännved har beräk-
nats enligt det verkliga behovet, varvid
även tagits i betraktande, att samtliga
stäniplingsposter icke kunna avverkas slut
inom samma anskaffningsperiod.

Skogsägare är berättigad att för fullgö-
rande av sin överlåtelseplikt överlåta så-
dant virkesslag, som han själv önskar.
Virkesslagen äro sinsemellan alternativa
enligt följande proportionstal:

1 överlåtelse-m 3 = 1.0 lm 3 brännved, pappersved eller gruvprops,
= 20 kbf. tekniskt mått timmer eller annat virke,

som säljes per kbf.
= 0.5 lm 3 tj arved av stubbar
= 4 st. järnvägssyllar.

Skogsägare är likväl skyldig att sälja
den honom särskilt ålagda minimimängden
brännved i form av kastved eller, om det
icke finnes tillräckligt med brännvedsskog,
i form av gran- eller tallpappersved. Skogs-
ägare är berättigad att fullgöra hela sin
överlåtelseskyldighet i. form av tjärstubb,
såframt han levererar den fritt fjärrtrans-
portled.

sett att såsom sådant användas till krigs-
skadeersättning, samt först därefter, på
grund av särskilda skäl och enligt av vir-
kesnämnden i varje enskilt fall efter an-
sökan beviljat tillstånd annat för industrin
och exporten nödigt travat virke. Trans-
port av timmer med bil är tillåten endast
om särskilt skäl därtill föreligger, och för
dylika transporter skall alltid anhållas om
folkförsörjningsministeriets tillstånd.

11. Anskaffningszonen. Den längsta, tillåtna biltransportsträckan
till järnväg eller pråmled inom anskaff-
ningsdistrikten i sydvästra, Finland, Sata-
kunta, södra och mellersta Österbotten och

Med bil. får i första hand transporteras
endast tjärstubb, brännved och virke, av-
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Vasa samt norra Österbotten (till U-le älv
i norr) är 30 km, inom övriga anskaff-
ningsdistrikt är sagda sträcka 20 km, för-
utom vid transport, direkt till konsum-
tionsort, då den överallt i Finland är 30
km. Endast i särskilda fall kan folkför-
sörjningsministeriet bevilja undantag från
dessa bestämmelser angående biltransport,

För biltransport bor alltid anhållas om vir-
kesnämndens tillstånd.

Enär de på järnvägen ankommande
transportåliggandena redan enbart i fråga
om brännved äro närapå övermäktiga, bör
transporten av flottningsbart virke på
järnvägarna även inskränkas till det minsta
möjliga. För den händelse å ena sidan
flott- och pråmled och å andra sidan lands-
väg eller järnväg äro belägna på ungefär
samma köravstånd från den skog, som skall
avverkas, får sådant virke, som kan flottas
eller transporteras med pråm, icke köras
till landsväg eller järnväg, utan transpor-
ten bör ske genom flottning eller med
pråm.

Kolning och anskaffning av kolved skall
koncentreras till platser utanför anskaff-
ningszonen ,såframt vederbörande icke be-
viljats undantag från denna bestämmelse.

111. Uppgifter för de organ, som verk-
ställa anskaffningsprogrammet.

Virkesnämnden.
Till allra först skall virkesnämnden till-

sätta medlemmarna i virkeskommissionerna
enligt 4 § i lagen om tryggandet av till-
gången på virke.

Enligt 9 § i lagen om tryggande av till-
gången på virke skall virkesnämnden i
överensstämmelse med folkförsörjningsmi-
nisteriets anvisningar fördela, den mängd
bruksvirke, som bestämts att levereras och
säljas från nämndens område, på kommu-
nerna och, sedan förslag till fördelning in-
hämtats hos deras virkeskommissioner, på
de inom varje kommun befintliga skogs-
bruksenheterna.

Folkförsörjningsministeriet, har särskilt
underrättat cheferna för anskaffnings-
distrikten om de konsumtionscentra, till
vilka brännved per järnväg får transpor-
teras. Transporten av brännved till övriga
konsumtionscentra bör ordnas på annat
sätt.

Detta för varje kommun fastställda be-
ting meddelar virkesnämnden virkeskom-
missionen i form av 2 kontingenter:

Såsom längsta körsträcka per häst bör
anses två vändors väg, likväl högst 7 km.
Utanför denna zon får intet anskaffnings-
beting placeras.

Endast om- de lokala förhållandena sär-
skilt så fordra, eller då det gäller skogar,
vilkas virkesrikedom överstiger medelnivån
på orten, kan virkesnämnden bevilja un-
dantag från ovan nämnda längsta kör-
sträcka per häst,

1) Den mängd, som skall avverkas från
forststyrelsens och forstvetenskapliga
forskningsanstaltens skogar, jämte
forststyrelsens förslag om placering
av denna mängd, samt

Virkesnämnden bestämmer, huruvida ti-
digare utanför denna zon befintliga stämp-
lingsposter få avverkas. Dylika stäniplings-
poster få likväl icke medräknas vid full-
görande av anskaffnings- eller försäljnings-
skyldigheten.

2) den mängd, som skall säljas från
hemmansskogar, bolags- o. a. d. skogar
samt från kommunernas och försam-
lingarnas skogar ävensom levereras
från andra än i punkt 1 nämnda
statsskogar.

Virkesnämnden skall även:
1) fastställa följande omständigheter:

a) de landsvägar eller delar därav,
till vilka med ovan nämnda be-

För lokala förbrukare (kyrkbyar, kom-
munalhem, folkskolor, mejerier, kolnings-
anläggningar och annan lokal industri o. s.
v.) bör ett eget anskaffningsområde i
deras omedelbara närhet reserveras, med
iakttagande av ovan nämnda bestämmelser
angående körsträcka per häst. Virkestrans-
port per järnväg är härvid icke tillåten.

gränsningar sådan brännved får
anskaffas, som transporteras med
bil,

b) de maximimängder brännved, som
inom varje kommun få transporte-
ras till nämnda vägar,

c) efter att i saken ha hört veder-
börande instanser, de flottleder, el-
ler delar därav, till vilka virke
icke får transporteras;
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Virkesnämnden skall tillkännagiva sina
enligt denna punkt utfärdade bestämmelser
även genom kungörelse på kommunens an-
slagstavla. Meddelande om kungörelsens
anbringande skall ingå i de tidningar, i
vilka kommunens officiella kungörelser
publiceras.

enheter eller delar därav, för vilka Eörsälj-
ningsskyldighet föreslås, 'ävensom deras
ägare samt odlings- och skogsarealer. I
olika kommuner finnes för detta ändamål.
olika slags material till förfogande. I mån
av möjlighet skall arealen växtlig skogs-
mark användas.' Inom kommunens område
skall likväl beträffande samtliga skogs-
bruksenheter samma klassificeringsgrunder
för skogsmarken komma ifråga. I de kom-
muner, där tillräckligt noggrann klassifice-
ring av skogsmarken i och för beskattning
verkställts, kunna beskattningsklasserna
I—IV användas och klass V samt impedi-
ment bortlämnas. För arbetets utförande
bör kommissionens ordförande av skogs-
vårdsnämnderna, de kommunala byråerna,
skogsvårdsföreningarna m. fl. införskaffa
allt för belysning av saken nödigt mate-
rial, såsom kartor, lägenhetsförteckningar
o. s. v.

2) vid behov inkomma till folkförsörj-
ningsministeriet med förslag till verk-
ställande av tvångsavverkningar,

3). handhava andra åligganden, som för
verkställande av avverknings- och an-
skaffningsprogrammet visa sig vara
av nöden.

Folkförsörjningsministeriet kommer att
utfärda särskilda detaljerade anvisningar
angående övriga åligganden, som enligt lag
ankomma på virkesnämnderna.

Skogsvårdsnämnden.
Enligt 9 § i lagen om tryggande av till-

gången på virke skall skogsvårdsnämnden
för fördelning av anskaffningsbetinget
lämna virkesnämnden nödiga uppgifter om
skogsbruksenheterna inom dess verksam-
hetsområde.

För anskaffning av erforderliga ekono-
miska eller sockenkartor kunna ordföran-
dena vända sig till skogsvårdsnämnderna.

Virkeskommissionen är berättigad att vid
behov höra sakkunniga och genom en eller
flere medlemmar låta verkställa syn.

Skogsvårdsnämnden föreslår en medlem
i virkesnämnden och suppleant för honom,
vilka böra vara forstmästare, ävensom ord-
föranden i virkeskommissionen och sup-
pleant för honom.

IV. Fördelningen av anskaffnings-
betinget.

Virkeskommissionen.
Virkeskommissionen skall till virkes-

nämnden inkomma med förslag om fördel-
ning mellan skogsbruksenheterna av den
mängd bruksvirke, som bestämts att an-
skaffas och säljas från kommunens om-
råde. Härvid skall virkeskommissionen
hålla sig inom ramen för de två betings-
kontingenter, som virkesnämnden meddelat
densamma, och den får icke överföra vir-
kesmängder från den ena kontingenten till
den andra. Angående placering av forst-
styrelsens och forskningsanstaltens beting
skall virkeskommissionen till virkesnämn-
den inkomma med nödiga ändringsförslag.
I fråga om andra skogar skall kommissio-
nen till virkesnämnden på tryckt formu-
lär, som virkeskommissionerna erhålla från
virkesnämnderna, i form av en detaljerad
lägenhetsförteckning uppge de skogsbruks-

För fördelning av anskaffningsbetihget
grupperas skogsbruksenheterna såsom föl-
jer:

A. Enskildas skogsbruk, vilka indelas i
a) egentliga hemmansskogar, vilkas

ägare såsom sitt huvudsakliga
yrke bedriva lantbruk, och

b) egentliga hemmansskogar, vilkas
ägare såsom sitt huvudsakliga
yrke bedriva annan verksamhet
än lantbruk, samt skogar, till

■ vilka lantbruk icke är anslutet.
B. . Bolags och därmed jämförbara si if-

itelsers o. a. d. skogar.
C. Kommunernas och församlingarnas

skogar.
D. Statens skogar, vilka indelas såsom

föjer:
a) forststyrelsen och forstvetenskap-

liga forskningsanstalten underly-
dande skogar,

b) övriga statsskogar.
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För den händelse endast en del av en
skogsbruksenhet befinner sig inom nämn-
dens område, skall den anses såsom särskild
skogsbruksenhet.

till grupp Db hörande skogar med 2.0.
e) Sålunda erhålles den s. k. justerade

Vid fördelning av anskaffningsbetinget
mellan de olika slwgsägargrupperna bör
förfaras på följande sätt:

försäljningsareal en.
ty Då det för kommunen fastställda be-

tinget (utom den gruppen D a tillkom-
mande mängden) divideras med sistnämnda
areal, erhålles grundbetinget per justerad
arealhektar.

Till grupp D a hörande skogar:
, På basen av forststyrelsens förslag un-
derrättar virkesnämnden virkeskommissio-
nen om det totala beting, som fastställts för
kommissionens verksamhetsområde, och om
placeringen av detsamma. Virkeskommis-
sionen inkommer till virkesnämnden med
nödigbefunna anmärkningar angående pla-
ceringen av betinget.

g) Genom att de justerade försäljnings-
arealerna multipliceras med det i punkt f)
nämnda grundbetinget, erhålles slutligen
anskaffningsbetingens totala mängd i över-
låtelsekubikmeter för de olika ägargrup-
perna.

Övriga (till grupp A, B, C och 1) b hö-
rande) skogar:

Virkeskommissionen verkställer fördel-
ningen mellan skogsägargrupperna såsom
följer:

h) Betinget per ha försäljningsareal för
varje ägargrupp inom anskaffningszonen
erhålles genom att grundbetinget per juste-
rad arealhektar multipliceras med ovan
nämnda multiplikatorer.

a) Först konstateras den inom anskaff-
ningszonen befintliga (växtliga) skogsarea-
len och dess fördelning på de olika ägar-
grupperna,

Ovannämnda tillvägagångssätt framgår
närmare av följande exempel:

Anskaffningszonen för kommunen K, be-
lägen inom norra Tavastlands skogsvårds-
nämnds område, har beräknats till 12,000
ha och är fördelad på olika ägargrupper
på följande sätt: hemmansskogar A a 7,000
ha och A b 600 ha, bolagsskogar 1,800 ha,
kommunens och församlingens skogar 400
ha samt statsskogar (icke underlydande
forststyrelsen, alltså Db) 2,200 ha. Kom-
munens beting för dessa ägargruppers del
har virkesnämnden, fastställt till 50,000
överlåtelse-m 3, vartill -kommer den mängd,
8,000 överl.-m 3

, som fastställts för forst-
styrelsens och forstvetenskapliga forsk-
ningsanstaltens skogar.

b) Därefter verkställes en av husbehovs-
förbrukningen föranledd reducering av
skogsarealen ,varvid bilaga 2 användes så-
som vägledning. För hemmansskogarnas
del uträknas reduktionsbeloppet som en
summa för alla de lägenheter, vilka falla
inom anskaffningszonen. Denna summa fås
sålunda, att antalet av dessa lägenheter
multipliceras -med det tal ur förenämnda
bilaga 2, som anger huru stor skogsareal
en sådan lägenhet, vars åkerareal motsva-
rar ifrågavarande lägenheters medeltal, be-
höver för täckandet av sitt husbehov.
Övriga ägargruppers hem förbrukning bör
däremot uppskattas lägenhetsvis och sam-
manräknas. De erhållna talen avdragas
från de ursprungliga arealerna.

Grupp A,a omfattar 95 lägenheter, vil-
kas husbehovsförbrukning bör observeras.
Lägenheternas odlingsareal utgör i medel-
tal 10 ha. Ur norra Tavastlands skogs-
vårdsnämnds kolumn i hjälptabellen 2
framgår, att för en lägenhet med denna
odlingsareal för husbehov erfordras avkast-
ningen från en skogsmark om 10 ha. Den
totala, areal, som skall avdragas, utgör så-
ledes 95X10= 950 ha.c) Den sålunda erhållna nya arealsiffran

kallas försäljningsareal. I grupp B finnas 5 lägenheter, vilkas
sammanräknade ■ hemförbrukningsareal en-
ligt hjälptabellen utgör 120 ha.d) Försäljningsarealerna multipliceras

med följande multiplikatorer: I grupp C finnas 3 lägenheter,. vilkas
sammanräknade hemförbrukningsareal en-
ligt hjälptabellen utgör 50 ha,

till grupp A a hörande hemmansskogar
med 1.0,

till grupp A b, B och C hörande skogar
med 1.5,

I grupp A b och D b förutsattes i
exemplet icke hemförbrukning.
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I' ' i : . . ,
Skogsmark Keduceras Den juste- Grundbeting Ketina T?»H„„ „»,-

inom an- på grund av Försälj- M„ lti rade för- ner iusterad V etmS ,fe™BPer
Ägargrupp skattnings- husbehovs- ningsareal Ä sUjningß- flsäUnings Sal™ förBa -ngsjnJJ-zonen förbrukning ha PllKator arealen areal lagt ,S'ba ha ha m»/ha m /na

: ! : ! | ,__l
a be d e f») g h

I a—b cxd exf

Aa 7,000 950 6,050 1.0 6,050 3.47 20,994 3 47
Ab 600 — 600 1.5 900 3.47 3,123 ö'.2lB 1,800 120 1,680 1.5 2,520 3.47 - 8,744 . 521
C 400 50 350 1.5 - 525 3.47 1,822 5*21
Db 2,200 — 2,200 2.0 4,400 3.47 15,268 6.~94
Sammani. 12,000 I 1,120 10,880 — 14,395 j — 49951
Da &000

Kommunens hela beting 58,000

Vid tilldelning av beting åt en skogs-
bruksenhet avdrages från dess inom an-
skaffningszonen fallande verkliga skogs-
areal en, så stor areal, som lägenheten,
med beaktande av sin åkerareal behöver för
tillfredsställandet av sitt husbehov. Hjälp-
tabellen bilaga 2 användes härvid som
vägledning. Resten multipliceras med
hektarbetinget, varvid den ifrågavarande
skogsbruksenhetens s. k. o justerade anskaff-
ningsbeting erhålles.

2) I alldeles speciella fall kan virkes-
kommissionen föreslå, att försäljningsskyl-
dighet alls icke ålägges en skogsägare.

3) Efter den 21 juni 1940 försålda
mängder och verkställda avverkningar böra
i skälig mån beaktas vid fastställandet av
försäljningsskyldigheten.

4) Om efter justeringarna summan av
anskaffningsbetingen är mindre eller större
än det för kommunen fastställda betinget,
utjämnas densamma enligt prövning. Lik-
väl bör, med tanke på eventuella senare
reduceringar, summan av försäljningsför-
ständigandena fastställas något högre än
totalbetinget för kommunen.

Detta avdrag göres icke, om det anses,
att lägenhetens husbehov utan men kan
fyllas från en utanför anskaffningszonen
belägen del av skogen.

Virkeskommissionen skall härefter före-
slå försäljningsskyldighet för olilca skogs-
bruksenheters ägare och därvid omräkna,
det ojusterade anskaffningsbetinget med
beaktande av följande synpunkter.

Virkesnämnden kan, ifall någon skogs-
ägare inom ■anskaffningsdistriktets område
här flera lägenheter eller parceller, på
ansökan bevilja honom rätt att koncen-
trera avverkningen av det sammanräknade
betinget på endast en del av dessa. Härvid
bör virkesnämnden förvissa sig om, att
förutsättningarna för arbetenas utförand*;
äro åtminstone lika goda, som om avverk-
ningen skulle fördelas på varje parcell eller
lägenhet.

1) Ett enbart på basen av arealen ut-
räknat ojusterat anskaffningsbeting är icke
såsom sådant någon garanti för en rättvis
fördelning av försäljningsskyldigheten,
utan även storleken av skogarnas virkes-
förråd, deras tillstånd och produktivitet
måste ovillkorligen beaktas. Härvid bör lik-
väl undvikas, att i synnerhet genom bränn-
vedsavverkningar alltför mycket anstränga
sådana länge skötta -och därför i gott växt-
skick befintliga skogar, på vilka vi måste
grunda vår virkesproduktion under de när-
maste årtiondena. Däremot skall, speciellt
vid utfärdandet av försäljningsförständi-
ganden i fråga om brännved, den största
uppmärksamhet ägnas åt att skogar med
nedsatt produktion verkligen bringas under
avverkning.

Virkesnämnden skall tillkännagiva de
anskaffnings- och försäljningsförständigan-
den, som den givit, genom kungörelse å
kommunens anslagstavla, samt genom brev,
som adresseras ti.ll skogsbruksenhetens
ägare, eller om denne icke är känd, till
dess innehavare. Om kungörelsens anbrin-
gande på kommunens anslagstavla, skall
meddelande ingå i de tidningar, i vilka
kommunens officiella kungörelser publice-
ras.

*) 50,000: 14,395 = 3.47.
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V. Specialavverkningar. VII. Tidtabell.
Om specialavverkning har bestämts för

någon skogsbruksenhet efter den 1. 12. 44,
får dess ägare tillgodoräkna sig såsom av-
drag den genom specialavverkningen fak-
tiskt utfallna mängden virke.

Virkesnämnderna skola tillsätta virkes-
kommissionerna senast 15. 5. 1945 och sam-
tidigt ge kommissionerna de uppgifter, som
äro nödiga för verkställandet av de ålig-
ganden, som ankomma på dem. Virkes-
kommissionerna skola till virkesnämnderna
inlämna förslag till fördelning av betingen
senast 31. 5. 1945. Virkesnämnderna skola
utdela avverkningsförständiganden till
skogsägarna senast 20. 6. 1945 samt ome-
delbart härefter, likväl senast den 30. 6.
1945, , insända till folkförsörjningsministe-
riet sammandrag över fördelningen av be-
tinget enligt ägaregrupper.

Den del av specialavverkningen, som
ännu icke fullgjorts, då det nya avverk-
ningsbetinget träder i kraft, inbegripes i
detta. I detta samband skall prövas, ifall
det är skäl att överföra avverkningsrätten
på annan köpare (18 § i lagen om tryg-
gandet av tillgången på virke), som har
större möjligheter att fullfölja avverknin-
gen än den, åt vilken, specialavverkningen
ursprungligen gavs. Antalet avverkare på
en skog skall begränsas till minsta möjliga.
Det överförda beloppet får icke (iverstiga
det nya betinget minskat med det i special-
avverkningen redan avverkade beloppet.

Skogsägare, som ålagts försäljningsplikt,
skall avsluta köp, för så vitt det gäller
travat virke eller lövträdstimmer, senast
den 15. 8. 1945 och ifråga om barrtimmer
senast den 1. 11. 1945, såframt köparen
gjort sitt anbud före dessa terminer. Ifall
anbudet göres senare, skall köp- avslutas
utan dröjsmål. Bolag o. a. sådana skogs-
ägare, vilka för fyllandet av dem ålagd
försäljningsplikt ämna själva, avverka i
egen skog, skola inom ovan fastställda ter-
miner till resp. virkesnämnder inlämna en
kommunvis uppgjord förteckning, uppta-
gande de hemman eller skogsskiften, som
skola avverkas, samt de sortiment och vir-
kesmängder, i fråga om. vilka de själva
önska, uppträda, som anskaffare resp. för-
sälja på rot för att fylla sin försäljnings-
plikt. — Om särskilda omständigheter så
fordra, kan folkförsörjningsministeriet be-
stämma undantag från ovan nämnda ter-
miner.

VI. Särskilda bestämmelser.
Kolonisationsverksamheten.
Avverkningsmyndigheterna böra vid fast-

ställandet av försäljningsskyldighet för
skogsbruksenhet eller del därav, som sanno-
likt kommer att överlåtas för kolonisation
samt vid planerandet av avverkningens lo-
kala placering för sådana skogsbruksénhe-
tef, stå i samarbete med jordinlösningsmyn-
digheterna. Med hänsyn till avverknings-
mängden likställas sådana skogar med
hemmansskogar. Samarbetet sker i allmän-
het så, att virkeskommissionerna taga för-
bindelse med inom vederbörande distrikt
verkande jordinlösningsnämnds forstmäs-
tare samt virkesnämnderna med den in-
spekterande forstmästaren.

2. Möteskostnaderna.
Grunderna för ersättandet av virkes-

nämndernas och -kommissionernas kostna-
der samt anvisningarna för den härav för-
anledda bokföringen fastställas särskilt.

Ifall köparen givit sitt anbud på basen
av i kraft varande priser och köp trots
detta icke avslutats inom föreskriven tid,
skall virkesnämnden föreslå tvångs-avverk-
ning på ifrågavarande skogsbruksenhet.

Minister Eero A. Wuori.

Avdelningschef N. A. Osara.



Anskaffningsbetinget för bruksvirke 1945—46.

Brännved Travat randvirke

Virkesnämnd

SW. Finland
Satakunta ..

1000—tal överlåtelse—m3

Nyland-Tavastland
N. Tavastland . ..

Timmer

Ö. Tavastland
S. Savolax ...

S. Karelen
ö. Savolax

N. Karelen . .

N. Savolax . .

Mell. Finland
S. Österbotten

Mell. Österbotten
Kajana
N. Österbotten
Lappland . ...

Helsingfors
Vasa
Åland

Sammanlagt 2,823 i 25,177 28,000 2,337 ! 8,663

1) Skogar underställda Forststyrelsen och Forstvetenskapliga forskningsanstalten.

Sammanlagt

Bilaga N:o 1.

Staten' I Övriga I Sammani. Staten1 ! Övriga , Sammani. Staten 1 I Övriga I Sammani. Staten1 i Övriga | Sammani,

27 1,708 1,735 14 : 251 ; 265 21 359 380 62 2,318 2,380
80 1,820 1,900 47 443 490 51 489 540 178 2,752 2,930
49 1,941 1,990 20 260 280 47 633 680 116 2,834 2,950

147 1,863 2,010 113 877 990 90 705 795 350 3,445 3,795

58 1,622 1,680 37 363 i 400 49 491 540 144 2,476 2,620
61 ; 1,729 1,790 32. 478 510 52 798 850 145 3,005 3,150
18 1,522 1,540 12 428 440 14 496 510 44 2,446 2,490
85 1,075 1,160 42 438 480 61 629 690 188 2,142 2,330

289 1,571 1,860 308 1,012 : 1,320 365 1,205 1,570 962 3,788 4,750
53 1,937 1,990 68 1,412 1,480 56 1,164 1,220 177 4,513 4,690

173 1,747 1,920 125 1,225 i 1,350 156 1,529 1,685 454 4,501 4,955
77 1,293 1,370 40 335 . 375 50 420 470 167 2,048 2,215

322 | 598 920 176 174 350 145 145 290 643 917 1,560
386 584 970 408 152 560 493 184 677 1,287 920 2,207
401 1,109 1,510 506 264 770 430 223 653 1,337 1,596 2,933
572 638 1,210 367 178 545 743 357 1,100 1,682 1,173 2,855

17 1,388 1,405 17 278 295 11 192 203 45 1,858 1,903
8 822 830 5 95 100 6 126 132 19 1,043 1,062

— 210 210 — — \ — — 15 15 — 225 225
11,000 2,840 10,160 13,000 8,000 44,000 52,000



Den skogsareal som i medeltal skall reserveras för ett hemmans husbehovsförbrukning.

Bilaga N:o 2.

Åkerareal i ha

Virkesnämnd 2 4 6 8 10 jl2 14 16 20 25 i3O 40 50 60 70 80 190 100 150 200 300 500
I , | i

Hemförbrukningen motsvarande skogsareal i ha

SW Finland ocli Åland 3 5 5 6 7 8 8 9 10 11 13 16 19 22 26 29 32 35 51 66 97 158
Satakunta 5 7 8 10 11 12 13 14 16 19 21 27 32 37 42 47 51 56 79 102 147 235
Nyland-Tavastland 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 12 14 16 18 20 23 26 38 50 75 122
N. Tavastland 5 7 8 9 10 11 11 12 14 15 17 21 24 27 30 33 36 38 53 66 95 151
ö. Tavastland, W. om Päijänne 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 14 18 21 24 27 30 34 36 52 67 96 153

ö. om „ 6 8 9 10 11 11 12 13 14 15 17 19 21 24 27 30 34 36 — — — —

S. Savolax, ö. Savolax 6 8 11 13 15 17 19 21 24 29 33 40 47 54 61 67 73 79 — — — —

S. Karelen 6 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21 24 26 28 30 33 36 39 57 72 107 172
Ladoga-Karelen 8 11 12 14 15 16 18 19 22 26 30 36 42 47 53 58 63 68 — — — —

N. Karelen 16 18 19 19 20 21 22 23 24 26 28 32 35 39 43 47 50 55 — — — —

N. Savolax 13 16 18 20 22 23 25 27 30 35 40 48 56 65 74 81 90 98 140 179 257 —

Mell. Finland 8 10 12 14 16 18 20 21 24 28 31 37 41 46 50 55 58 62 — —
— —

S. Österbotten v

W. slättbygden 4 6 8 9 10 12 .13 14 16 18 20 23 26 i29 33 35 38 41 55 70 102 165
ö. skogsbygden 12 13 14 14 16 16 17 18 19 22 24 27 30 33 36 — — — — — —

—

Mell. Österbotten 11 15 18 20 22 25 27 29 32 36 40 47 53 59 64 68 74 77 —

—
— —

Kajana 25 34 41 47 51 55 60 64 72 80 88 100 112 123 131 — — — — — — —

N. Österbotten
Kustbygden 11 14 17 18 20 22 23 24 27 29 32 35 38 41 43 46 48 50 — —

— —

Inlandet 30 38 44 49 53 57 61 64 71 77 82 92 102 110 — — — — — — — —

Lappland 47 54 62 67 71 74 79 82 90 96 104 118 131 -143 — — — — — — — —

Helsingfors 4 5 6 8 9 10 11 12 14 16 19 23 27 32 36 41 45 49 71 91 131 208
Vasa 4 61 71 9 10 11 [12 13 14 16 19 22 25 27 31 j33 36 38 54 67 — —


