
//t/t/ är tiden inne att

föryngra skogar med nedsatt prnduktinn



Skogsägare
Om Du har boskap, sä vet Du av erfarenhet,

att de inkomster den inbringar inte bero på

hur stort fähuset är utan på antalet kreatur

och dessas kvalitet.

På samma sätt är det med skogarna. Inkom-

sterna från dem äro inte heller enbart bero-

ende av skogens areal utan i avgörande grad

av skogstillståndet.

Om Dina skogar inte överallt äro tillräckligt

täta eller om de delvis äro bevuxna med

oekonomiska trädslag,

äro de skogar med nedsatt produktion.



Restbestånd av gran pd Ijung-
mo, vilket icke lämpar sig för
växtplatsen och därför nöd-
vändigt bör kalhuggas.

Har Du tänkt på att grundskatten pä Din
skog betalas enligt skogsmarkens areal och
godhetsklass? Denna skatt är alltså lika stor
oberoende av om avkastningen av skogen
är hög eller låg. I det senare fallet måste Du
betala skatt för obefintliga inkomster.

det I sådana delar av skogen. Därigenom
skapas ocksä arbetstillfällen för många, som
kanske annars skulle nödgas gä arbetslösa,
bland dem måhända Dina egna frontkam-
rater.

Har Du kommit att tänka pä att Du nu,
dä också ved av sämre kvalitet står högt I
pris, har ett gott tillfälle att omsätta de
mindre produktiva delarna av Din skog i
penningar?
Har Du reda på att staten beroende pä
förhållandena antingen helt eller delvis
kostnadsfritt ombesörjer föryngrlngen av
skogar med nedsatt produktion och att
sålunda behandlade skogsområden gå skat-
tefria under en avsevärd tid? — Om Du inte
vet det, kan Du övertyga Dig därom genom
att ta del av de pä sista sidan återgivna ut-
dragen ur av riksdagen godkända lagar.

Har Du också tänkt pä att om den skog
Du lämnar efter Dig ät Dina barn har ned-
satt produktion, ger Du dem ett mindervär-
digt arv?
Har Du gjort klart för Dig, att Du genom
att just nu föryngra Dina skogar med otill-
fredsställande tillväxt verksamt kan bidra
till att Finlands oberoende bevaras och till
att utplåna krigets spär? Nu behövs ved för
allmän förbrukning ocksä från Din skog,
och främst dä från de delar av den, där
produktionen är dålig. Den första åtgärden
blir att avverka det nuvarande vlrkesförrå-

Kort och kvistig hagmarks-
björk, som hindrar gräsväx-
ten. Bör kalhuggas. Om ett
sådant bestånd finnes vid
landsväg eller strand, kunna
de livskraftigaste träden läm-
nas kvar — av estetiska skäl.



Plockhugget bestånd på lingon-
mo, vilket kan föryngras endast
medelst kalhuggning.

Den största fördelen drar den, som fri-
villigt tar itu med avverkningen av sina
mindre produktiva skogar. Vänd Dig
snarast möjligt till vederbörande skogs-
vårdsnämnd och begär närmare upplys-
ningar.

Du kan emellertid] också själv med lätthet
finna de delar av Din skog, där tillväxten är
otillfredsställande. Sädana äro t.ex.

hagmarkerna

som i Finland ännu uppta en areal av 1,4
milj. ha. Inte pä långt när hela detta om-
råde behövs numera för bete, och det som
behövs, bör uppröjas till ordentliga betes-
marker. Hagarna höra ofta till de allra
bästa skogsmarkerna på orten och ligga
vanligtvis nära bosättningsområdena och
transportlederna. Men den skog som växer
där är svag, mestadels förstörd eller skadad
genom oförnuftig avverkning. Skogens kva-
litet försämras ytterligare av värdelösa
trädslag varjämte träden ofta äro mycket
kvistiga och korta med missbildade och
rötskadade stammar. Inkomsterna från dy-
lika skogar äro endast en bråkdel av vad
de kunde vara.

Av rotröta svårt skadat, tekniskt
underproduktivt granbestånd,
som bör föryngras, varvid ombyte
av trädslag kommer i fråga.



Granföryngringar av detta
slag behöva vi i stor utsträck-
ning. Ett på kalhygge plan-
terat 11-årigt granbestånd.

Skogar med mindervärdiga trädslag
förekomma, också i andra former. I en del
fall kan ett i och för sig värdefullt trädslag
ha råkat sätta rot på en växtplats, som inte
är lämplig för det, t.ex. då gran och asp
växa på torra hedar, i andra fall återfinns
det pä bättre skogsmarker partier, där
beståndet är tekniskt svagt, antingen be-
stående av mindervärdiga trädslag eller av
kvistiga eller rötskadade träd.

av sådant slag, att man fortgående väljer
ut de bästa träden, ofta sågtlmmer, faner-
träd, pappersved och gruvprops. Därigenom
har skogens virkesförräd minskats överhö-
van och kvaliteten nedgått. En föryngring
av skogen pä naturlig väg har ofta omöj-
liggjorts, och även om en sådan varit möj-
lig, är den faran för handen, att den nya
trädgenerationen blir kvalitativt svagare
än den förra. I sädana skogar man
företa en

Den allmännaste orsaken till att skogarna
med nedsatt produktion äro sä talrika är
dock grundlig föryngringsavverknlng och I de

flesta fall så eller plantera ett helt och
hållet nytt bestånd.oekonomisk avverkning

Ett efter kalhuggning plan-
terat, fulltätt, tekniskt till-
fredsställande 30-årigt tall-
beständ, som vid gallringar
redan givit betydande mäng-
der brännved.



Ett tämligen glest, rötskadat och kvali-
tativt otillfredsställande biandbestånd
föryngras med tall. Avverkningen ger
per hektar stora kvantiteter klenvirke,

Tag djärvt och utan dröjsmål itu med avverkningen av
Dina skogar med nedsatt produktion! Du "återbygger"
därigenom det förstörda skogsbeståndet Dig själv, Dina
efterkommande och hela samhället till största gagn — Du
underlättar den svåra bränslesituationen och förhindrar att

kvalitativt högtstående skogar måste användas till ved —

Du räddar landet från en ödesdiger "vedkonkurs"!

Var med och trygga morgondagen —

vidtag skogsförsäljningar i tid!
Skogsvårdsnämndernas fackmän leda stamplingen av
skogarna.



UTDRAG
— ur lagen om skogsförbättring

1 §. Under fem års tid, räknat frän och med är 1943, skall ärligen
i statsförslaget upptagas ett reservationsanslag av minst 35 miljo-
ner mark . . . för bringande av skövlade eller annars mindre pro-
duktiva skogsområden i produktivt skick ävensom för andra till
skogsvård och skogsskydd hörande arbeten.
2 §. Av ovan nämnda anslag reserveras . . . den andra hälften för
befrämjande av skogsförbättringverksamheten å privata marker,
sålunda, att medlen användas till lån mot låg ränta för diknings-,
kultiverings- och andra skogsförbättringsarbeten a . . . privata
marker, till undersökning av områden som äro I behov av dikning
eller kultivering, samt till nödig arbetsledning vid arbeten, som
avse deras försättande i produktivt skick.

För skogsförbättringsarbeten a privata marker kan jämväl be-
viljas direkt understöd sålunda, att för ifrågavarande ändamål
ställas avgiftsfritt till förfogande arbetsledning och arbetsredskap
ävensom trädfrön och -plantor samt direkt penningunderstöd ända
till 60 % av företagets totalkostnader.

ur lagen om åtgärder för föryngring av skogar med
underproduktion

1 §. Sedan i enlighet med vad därom är särskilt stadgat för skogs-
värdsnämnds verksamhetsområde fastställts den mängd brännved,
som från detsamma skall anskaffas, bör nämnden draga försorg
om. att de avverkningar, som för detta ändamål verkställas pä
området, i män av möjlighet främja föryngringen av skövlade,
genom avverkning förstörda eller eljest i dåligt skick varande
skogar, vilkas produktion av denna orsak är undermålig.
2 §. Vid fördelningen av den föreskrivna mängden brännved mellan
de skilda lägenheterna har skogsvårdsnämnden .. . för upp-
nående av det i 1 § nämnda syftemålet befogenhet att bestämma,
vilka delar av fastighetens skog, som i första hand skola avverkas,
och huru avverkningarna a dem skola utföras.
3 §. Skogsvärdsnämnden äger draga försorg om att de arbeten
för föryngring av skog och plantbeståndets skyddande, som för-
utsättas av förordnanden, vilka nämnden utfärdat . . . eller av
föryngrlngsplaner . . . bliva utförda.
4 §. De kostnader, som härflyta av åtgärder, vilka skogsvårds-
nämnden vidtagit med stöd av denna lag bestridas förutom i de
fall, som avses i 2 § 2 mom., med skogsförbättringsmedel . . .

5 §. Dä föryngringsavverknlng verkställts pä något skogsomräde
eller del därav i enlighet med föreskrifter, som av skogsvärds-
nämnden utfärdats med stöd av denna lag, utan att tvångs-
avverkning behövt tillgripas, skall skogsavkastningen frän om-
rådet eller del därav annorstädes I landet under de närmast
följande tio åren samt i Uleäborgs och Lapplands län under femton
är från det föryngringsarbetena avslutades Icke tagas med i
räkningen vid fastställandet av de skatter, som pä grund av in-
komst skola erläggas till staten eller kommun.
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