
FINLANDS SKOGAR 

OCH 

SKOGSHUSHÅLLNING  





FINLANDS SKOGAR 

OCH 

SKOGSHUSHÅLLNING 

O. J. LUKKALA  





3  

Finlands  skogars  allmänna  beskaffenhet.  

Finland är framför alit ett  skogarnas  land. Frän dc  yttersta,  endast med glcs  skog  bcvuxna 

klippöarna  vid sydkusten  sträcker  sig skogen ända upp tili  det smala tundrabältet vid stranden 

av  Ishavct.  Skoglösa  äro,  utom nämnda tundraremsa,  blott  de i norra  Finland  än säsom  enstaka 

än i tätä grupper förekommande f jälltopparna,  där, i likhet  med vad fallet  är  i tundrabältet,  klimats  

förhällandena speciellt  den läga  temperaturen  under sommaren äro alltför  ogynnsamma 

för  att skogen  skall  kunna leva. Skoglösa  äro vidare, utom kala berg,  vilkas  sammanlagda  areal 

icke  är  stor,  de  isynnerhet  för  norra  Finland ävensom för trakterna vid vattendelarna i södra 

Finland karakteristiska trädlösa torvmarkerna liksom  ocksä  naturligtvis odlingsmarkerna,  vilka 

för det mesta äro belägna  i landets sydliga  delar, företrädesvis  vid stränderna  av  vattendragen.  

Enligt  den nyligen  verkställda, hela riket omfattande linjevisa  skogstaxeringen  är av  Finlands 

landareal,  vilken utgör 34  359 900  hektar,  25  263  500 ha (73,5  %) skogsmark.  Av  naturen skog=  

lösa impedimenter  uppgä tili 5  032  700 ha (14,7  %) samt odlingsmarker,  vägar 

och  andra allmänna omräden tili 4 063  700 ha  (11,8  %).  Finland är  ocksä  Europas  skogs  

rikaste  rike,  om jämförelsen  baseras  pä  den pä  skogarna  fallande relativa  arealen samt det  andra 

i ordningen,  när den skogbärande  markens totala areal tages i betraktande. Pä varje  invänare 

i Finland  kommer 7.4 ha skogsmark  eller mera än i nägot  annat land i Europa.  

Den dominerande jordarten i skogarna  är  moränen. Äss  och sandmarker förekomma i 

mindre grad  och  lermarkerna,  vilka i första  hand tagits  under odling,  hava endast i undantagss  

fall  fätt förbliva skogbärande.  Torvmarkerna äro  däremot sä allmänna,  att omkring  en tredjedel,  

eller  noggrannare bestämt  34,6  % av  landets hela  areal, utgöres av kärr,  myrar och  mossar  samt 

andra mer eller mindre vattensjuka  marker. Mest försumpade  äro  markerna i norra Finland  

samt i trakterna vid  huvudvattendelarna i södra Finland. Av  torvmarkerna hava dryga  90  % upps  
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stått genom försumpning  av  skogsmark  och en dylik  försumpning  fortgår  ännu. Den ymniga  

förekomsten av torvmarker minskar i hög grad avkastningen  från skogsmarkerna  i riket, ty på  

torvmarkerna äro skogarna  i allmänhet  glesa  och  trögvuxna. Dessutom är  omkring en fjärdedel  

av  torvmarkernas areal fullständigt trädlös. 

I  avseende på  sin  naturliga  produktionsförmåga  äro skogarna  i de  olika  delarna 

av Finland mycket  olika varandra. Då landets utsträckning i norr  och söder är avsevärd,  äro ju 

redan de klimatiska betingelserna  för  skogsväxten  vida ofördelaktigare  i norra  än  i södra Finland. 

Samma inflytande  på  växtligheten  utövar  den i norra Finland i allmänhet kargare  jordmånen 

och  den därstädes hos  skogsmarken  så  vanliga  försumpningen.  Relativt  trögvuxna äro skogarna  

även  i de magra och försumpade  trakterna vid  huvudvattendelarna i södra Finland. De låglänta  

markerna  vid vattendragen  äro i allmänhet bördigare  och dessutom finnas isynnerhet  i södra 

Finland vissa  områden,  s. k.  lundcentra,  där jordmånen icke  allenast lerjorden  utan  även  moräs 

nen jämförd med den i omnejden,  är  vida rikare  på  näringsämnen.  I dessa  bördiga trakter  
finnas  landets mesta odlingar  ävensom dess  äldsta  och  tätaste bosättning.  Skogarna  här äro i alls  

mänhet rikare på  lövträd  samt skogstillväxten  jämförelsevis  bättre.  I karga  trakter är den odlade 

arealen jämförelsevis  obetydlig  och  skogarnas  tillväxt trög. 
I Finland har man sedan gammalt  åtskilt  växtliga  och mindre växtliga  skogs=  

marker,  av  vilka  de förra förmå  producera  timmerträd i någorlunda  slutna bestånd,  de  senare 

däremot endast en  mer eller  mindre tvinvuxen och därjämte rätt  gles  skog.  Enligt  riksskogss  

taxeringen  omfattar Finlands hela skogsareal:  

1 landets nordliga  hälft 

I landets  sydliga  hälft (I UleSborgs  län)  I hela landet 

ha °/o  ha »/„ ha °/o 

Växtliga skogsmarker   11 281 900 86,5 8 856 100 72,5 20 138  000  79,8 

Mindre växtliga skogsmarker ..  1 758  000  13,5 3  367  500 27,5 5 125 500  20,2 

Summa 13 039  900  51,6 12 223  600 48,4 25 263  500  100,0 
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Även dc  växtliga skogsmarkernas  produktionsförmäga  är  myckct  varicrandc. Med avseende 

pä  denna indelas deiväxtlighetsklasser,  vilka i Finland bestämmas pä  grund  av  marks  

vcgctationcn  och  kallas  skogs  t  y  p  e  r.1 Dc  bästa skogstyperna,  dc  mest produktiva,  förckomma 

för  det mesta i traktcr  av  bördiga  lundcentra,  de sämre äro förhärskande i landets kargaste  trak= 

ter,  där skogarnas  tillväxt  gradvis  blir  alit  trögarc. Pä enahanda sätt växla även de  växtliga  och 

de mindre  växtliga  torvmarkstyperna.  De  växtliga  skogsmarkernas  totalareal,  20  138  000 ha,  förs 

delar sig pä följande  sätt pä skilda underklasser: 

Tabellens sju  första  underklasser eller  de egentliga  skogstyperna  följa  efter  varandra i ordning 

frän den bästa  tili den sämsta.  Säsom synes äro  dc  bästa typcrna rikligare  representerade  i lan= 

dets sydliga  än i dcss  nordliga hälft, där de  specifikt  nordfinska,  mindre produktiva  markerna 

av kräkbärss  bläbärs=  och tjockmosstyp  upptaga en avsevärd del av  skogsarealen.  

Karakteristisk  för Finland är icke  endast den rikliga förekomsten av skogar  utan även den 

1 Tili samma skogstyp  hänföras alla de bestand,  vilkas markvegetation,  när  beständet är  avverkningsbart  och 
av normal slutning, karakteriseras genom  en mer  eller  mindre likadan artsammansättning samt  samma ekologiskt»  
biologiska  natur. De olika skogstyperna  äro beroende av kiimat  och  jordmän;  tili samma skogstyp  hörande marker 
äro i  biologiskt  hänseende huvudsakligen  att betrakta säsom likvärdiga.  

Lundar och lundartade marker  ....  6,1 % 0,9 % 3,8 °/r  

Bläbärstyp  .... 38,5 » 4,o »  23,6  » 

Lingontyp  30,7 » 17,6 » 25,i » 

Kräkbärssbläbärstyp   — 26,0 » 11,2 » 

Ljungtyp   7,i » 9,9 » 8,3 

Tjockmosstyp   ....
 — 9,9  » 4,3 y> 

Lavtyp  .... 0,i » 9,1 » 4,0 » 

Växtliga  kärr   9,5 » 8,2 » 

13,4 » 

8,9 » 

» myrar   ....  7,o » 9,8 » 

Skogbevuxna  odlingsmarker   1,0 » 1,0 » 1,0 » 
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omständigheten,  att dessa skogar  tili största delen äro barrskogar. Barrträd, tall och gran, av  

vilka dcn förra växer  pä  torrarc och  kargarc,  den scnarc  pä  fuktigare  och  bördigare  ständorter, 

äro landets viktigaste  trädslag.  Lövträdcn äro i jämförclse härmed av  rclativt  ringa bctydclsc.  

Naturliga  björkskogar  växa blott pä  fjällen  i norra  Finland samt ävcn  pä  lägre  belägna  marker  

högst  uppe i norr  i den egentliga  björkregionen,  där barrträden ej  mera trivas,  men där de  glesa 

och buskartade björkbeständen  trotsa  blast  och köld.  Det tidigare i stor skala bedrivna svedjes  

bruket har likväl  bidragit  tili att ytterligare öka  mängden av  rena björks  och  även alskogar  isynners 

het pä  bättre ständorter i landets södra hälft och överallt  i landet hava skogseldarna  ökat björks  

skogarnas  areal. Lövträd,  företrädesvis björk,  men delvis även ai och  asp, förekomma mer eller 

mindre rikligt  säsom blandträd över  hela landet. Rönnens,  sälgens  m.  fl:s  uppgift  är blott  att 

förläna skogen  mera omväxling.  De hava ingen  större ekonomisk betydelse.  Ek förekommer 

sparsamt  i ett  smalt bälte längs  landets sydkust.  Äsken,  som pä Aland  är jämförelsevis  allmän,  

kan  man säsom en  raritet päträffa nägot  nordligare  än eken,  hasseln,  almen och lönnen ännu 

nägot  nordligare. Linden förekommer här och där pä  de  bästa ständorterna ä ett omräde,  som 

när  upp  tili en tredjedel  av landets utsträckning  norrut. Säsom förhärskande förekomma de 

olika  trädslagen  i % av  skogsmarkens  areal pä  följande  sätt: 

Skogarna  fördela sig på  de olika  åldersklasserna på följande  sätt: 

tall  
... 55,2% gråal   •  • 1,5 % 

björk ... 16,9 » kalytor  ... 1 ,4 » 

I landets sydliga  hälft I landets nordliga  hälft 

0  (kalytor)  1,6 % 0 (kalytor)  1,4 % 
1-20 år 7,4  » 1- 40 år 3,4  » 

21-40 » 22,6 » 41- 80 » 19,3 
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Säsom av  ovanstäende synes,  äro skogarna  i landets södra hälft  relativt  unga beroende därpä, 

att skogseldar  oftarc  förekommit i södra Finland,  att  i forna tidcr svedjebruk  allmänt bedrivits  

här, samt att  skogarna  i denna del av  landet hava värit underkastade avverkning  mer än i norra 

Finland. I norra  Finland finnes det gott om  gamla och  t. o. m. överäriga  skogar,  medan där 

däremot räder stor brist  pä ungskogar.  

Virkesförrädet i skogarna  utgör sammanlagt  l 620  milj. m  3  fast  mätt, barken däri 

inbegripen. Virkesmassan per hektar skogsmark  är: 

Skogarnas  nuvarande årliga  tillväxt  utgör inalles 44,4 milj. m 3. Tillväxten  per  hektar 
skogsmark  är:  

Vad förbrukningen  av  skogsprodukter  vidkommer,  kunna nägra  siffror  ännu ej  anföras,  

emedan undersökningen  angäende  denna som bäst pägär.  Enligt  approximativ  uppskattning  

I landets sydliga hälft I landets n lordliga hälft 

41-60 år 30,6 °/ 
/O 

81-120 år 20,7  % 

61-80 » 23,3 » 121-160 » 19,2 » 
81-100» 8,7 » 161-200 » 23,2 » 
101-120» 3,3 » 201-240 » 8,3  » 

121+ » 2,5 » 241+ » 4,5 » 

I landets sydliga  I landets nordliga  I hela 

Å växtliga  skogsmarker   
hälft  hälft landet 

86,7 m3/ha 60,9  m3/ha 75,6 m
s/ha 

Å mindre växtliga skogsmarker 25,1 » 16,3 » 19,4 » 

I medeltal  48,6 » 64,3 » 

I landets sydliga  I landets nordliga  I hela 

hälft hälft landet 

Å växtliga skogsmarker   0,99 m3
/ha 2,13 m3/ha  

Å mindre växtliga skogsmarker   0,52 » 0,24 » 0,35 » 
I medeltal  0,78 » 1,77 » 



Finlands skogshushållningsområden.  
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uppgär  den ärliga  förbrukningcn  till  40 milj. m 3. En  överavverkning  av  skogarna  i hela landet 

är  enligt  denna beräkning  säledes ej  förhanden. Dock  bedrives  sannolikt  en  lokal  överavverkning  

i skogar,  vilka  äro  belägna  vid stränderna av  de bästa trafiklederna. 

Skogsbushållningsområden.  

Med avseende  pä olikheten i naturförhällandena och  i skogarnas  läge  tili trafiklederna,  frams 

förallt vattendragen,  kan Finland delas i sex  olika skogshushällningsomräden.  

Nordlappland  omfattar  trakterna vid stränderna av  de i Ishavet utfallande älvarna 

i nordligaste  Finland.  Omrädets nordligaste  delar samt fjälltopparna i dess  sydliga  del  äro skogs  

lösa. Omrädets nordligaste  skogar  ävensom de tili  de nakna fjälltopparna  närmast gränsande  

äro glesa  buskartade björkskogar.  Björkskogsbältet  har likväl icke nägon  större  utsträckning,  

ty även  tallen gär i skyddade  lägen  i dalsänkorna längt  upp  mot norr. Vid nordgränsen  av sitt 

utbredningsomräde  för  tallen en tvinande tillvaro liksom ock  där den förekommer kring björks 

skogsbältet  runt fjälltopparna,  men redan i älvdalarna i  Nordlapplands  sydöstra  del bildar tallen 

jämförelsevis  vackra,  om ocksä  nagot glesa  beständ. Granen, som förekommer skogbildande  

endast i omrädets sydligaste  del är här av  mycket  ringa  betydelse.  Nordlapplands  skogar,  vilkas  

tillväxt  och  föryngring  isynnerhet  längst  uppe i norr  och  högst uppe pä fjällen  är  synnerligen  

trög, äro till en stor del skyddsskogar,  vilka äro underkastade skyddskogslagens  bestämmelser. 

Det Nordbottniska omrädet omfattar Kemiälvs vidsträckta nederbördsomräde,  vilket 

smäningom  höjer  sig  frän Bottniska  viken i riktning  mot nordost  samt den del av  Torneälvs neder= 

bördsomräde,  som ligger pä finska sidan om riksgränsen.  Omrädet är huvudsakligen  en glest 

bebodd,  av  skogar  och  torvmarker  bestäende enformig  ödemark. Omrädet är försumpat i sä  
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hög  grad, att  närmarc hälften av  dcss  areal  bestär  av  torvmarker. Även av  skogsmarkerna,  vilka 

vanligen  äro karga,  hällcr en bctydande  dcl pä  att försumpas  mer eller mindre. Skogarna,  för 

det mesta bestäende av  tali, äro i allmänhet gamla  och trögvuxna samt säilän ens  närmelsevis 

slutna. Tillväxten i granskogarna,  vilka,  isynnerhet  i omrädets Östra  del, icke äro sä alldeles obe= 

tydliga, är  ännu trögare, varom redan  lavbeklädnaden i  dessa skogar  bär  vittne. Björken föres 

kommer pä  de bördigare  markerna. Därjämte finnas i vissa  trakter,  speciellt  i Kittilä och  Sodans 

kylä, pä vidsträckta  omräden rena  björkskogar,  även  pä  synnerligen  mager mark. Mest  växtliga  

äro skogarna  pä  älvstränderna. Här finnas utom skogar  även  frodiga  ängar. Tili  dessa älvstränder 

har bosättningen  i omrädet huvudsakligen  sökt  sig. De  talrika  älvarna och  äarna med sina biflö=  

dcn erbjuda  relativt goda möjligheter  för virkestransport. Vid älvmynningarna  finnas stora  

sägar, men  tillsvidare icke  verk  för  förädling  av  klenare virke  tili det antal  skogstillgängarna  i 

det vidsträckta  omrädet skulle  tilläta.  

Kainuomrädet,  det omräde,  där norra och södra  Finland mötas, päminner  i mängt  

och mycket  om det  Nordbottniska. Även detta omräde är  huvudsakligen  ett älvlandskap,  vilket 

frän kusten smäningom  höjer  sig  mot  Öster. Den östliga  delen däremot är  rätt  kuperad;  i om= 

rädets  nordöstra del  finnas de sydligaste  av  Finlands fjäll, vilkas  toppar äro skoglösa.  Försumps  

ningen  är  i omrädets Östra  del avsevärt  mindre än i  den västra. 1 Öster  finnas ocksä  en  hei mängd  

sjöar, av  vilka flere, där de äro belägna  mellan bergs=  och äshöjderna  (vaarat),  äro av  storslagen  

naturskönhet. Tallskogarna  dominera även  i  detta omräde om  ock  granen, speciellt  i Öster,  spelar en 

betydande  roll.  Skogarna  här äro  i allmänhet mera produktiva  än nordligare,  och fröär  inträffa 

oftare,  sä  att  skogsföryngringen  här försiggär lättare än  i de nordligare  omrädena. Pä grund  av  

en tidigare i stor skala bedriven tjärbränning  o. a. orsaker  äro skogarna  isynnerhet  i omrädets 

södra del  märkbart yngre än  i Nordbottniska omrädet. Ett vitt förgrenat  nät av  älvar lämnar 

även skogshushällningen  i detta omräde ett värdefullt stöd. Vattnen i omrädets östligaste  delar 
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rinna i likhet  med vad fallet  är  ävcn  i Nordbottniska  omrädets Östra  gränstraktcr östcrut,  

varför förutsättningarna  för cn rationell  skogshushällning  pä dctta häll tillsvidare äro smä. 

österbotten ärctt  flod= och  slättland,  vilket frän kusten  smäningom  höjer  sig  inät  land. 

I dcn män landet stiger  blir jordmänen alit kargare  och  den areal torvmarkerna upptaga  alit större 

och  större,  sä  att  i de trakter,  där den  egentliga  vattendelaren är  belägen,  över  hälften av  lands 

arealen utgöres av  torvmarker. Sven de mellan älvarna befintliga  vattendelarna äro kargare  

och  rikare pä  torvmarker  än älvstränderna,  där jordmänen  för  det mesta bestär  av  lera,  och  där 

bosättningen  och odlingen  av  denna anledning  huvudsakligen  koncentrerat sig. Skogarna  äro 

jämförelsevis  unga  tall= eller tallblandskogar.  Endast vid kusten dominerar granen ställvis.  

Skogsprodukterna  frän omrädet transporteras längs de  talrika  älvarna  tili  havskusten eller  tili  

den parallellt  med kusten  dragna  järnvägen.  Enär dessa älvar  äro rätt smä, hava större träför= 

ädlingsanläggningar  icke uppstätt  vid deras mynningar,  säsom vid mynningarna  av de stora 

älvarna  i de nordligare  omrädena. Atskilliga smärre  sägar  finnas dock säväl vid älvmynningarna  

som pä de ställen,  där järnvägen skär älvarna. Därjämte  är exporten av  klenvirke pä utlandet 

högst  betydande.  

Insjöomrädetär*-  skogsekonomiskt  sett det viktigaste.  Det  är  nästan överallt  mycket  

kuperat,  och  det är de otaliga  sjöarna  här, vilka  givit Finland benämningen  »de tusen  sjöars  land». 

Markernas naturliga  bördighetsgrad  växlar  mycket  pä  olika orter. Trakterna vid vattendelarna 

äro,  i jämförelse  med de läglänta  markerna vid vattendragens  stränder, mycket  karga.  Om man 

undantager  trakterna pä  huvudvattendelaren,  finnes i detta omräde relativt  litet  torvmarker. 

Försumpningen  av  skogsmarkerna  är  mindre och  torvmarkerna tili  arealen ej  sä  stora  som i  

norra  Finland. I  närheten av  större vatten,  utgöra torvmarkerna blott  10—15 % av  landarealen,  

pä  de magra huvudvattendelarna däremot ända tili 40 %.  Skogarna  äro tätare och  mera växtliga  

än i norra  Finland,  ty klimatet är  gynnsammare  och skogsmarkerna  av  märkbart bättre  beskaffen=  
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het. Skogarna  äro i allmänhet unga och  jämförelsevis  omväxlande,  ty  dcn rclativt  talrika bosätta 

ningen  och det isynncrhct  i omrädets Östra dcl ända till senaste deccnnier i stor skala bedrivna 

svedjebruket  hava vallat förändringar  i skogarnas  sammansättning. Dcssutom  varicrar jord= 

mänens beskaffenhet betydligt  även pä mindre omräden. Svedjebruket  har utövat inflytande  

pä  fördelningen  av  trädslagen,  sä att pä  sämre marker tallen,  pä  bättre björken  samt  pä  de  mest 

svedjade  markerna även alen vunnit terräng pä granens bekostnad;  ursprungligen  förekom sist= 

nämnda trädslag  mera  allmänt. Omrädets talrika  sjöar och  vitt förgrenade  vattendrag,  vilka, 

slutligen förenade tili trenne stora huvudälvar,  flyta ner  tili havet,  göra transporten av  trävaror 

frän omrädet synnerligen  bekväm. Vid älvmynningarna  och även högre  upp  vid forsarna finnas 

talrika  sägverk  o.  a. träförädlingsanläggningar.  Dessa träförädlingsanläggningar,  de största i 

landet,  erhälla all  sin rävara frän insjöomrädets  skogar.  

Kustomrädet omfattar  för det mesta  jämna  marker med lerbotten,  där bosättningen  

är relativt  tät och odlingen  intensiv. De skogbärande  moränmarkerna utgöra  en  betydande  del  

av  arealen;  sandmarker förekomma speciellt  pä  Karelska näset. Sjöarna  äro  fä  tili antalet,  medan 

däremot smärre, i havet utmynnande  äar förekomma här talrikt. Markens bördighetsgrad  är 

i genomsnitt nägot bättre än i insjöomrädet,  även i avseende pä vegetationsperiodens  längd  och 

värmeförhällandena är kustomrädet det fördelaktigaste  i Finland. Att naturförhällandena här 

äro gynnsamma, därom vittna de huvudsakligen  blott i detta omräde uppträdande s. k.  ädla 

lövträden. Torvmarkerna äro  i hela omrädet av  jämförelsevis  liten betydelse.  I omrädets västra  

del, där övergängen  frän svedjebruk  tili  rationellt  äkerbruk  skedde tidigare  än i den Östra,  är de 

grandominerande  skogarnas  areal större än  i  Öster,  där de talldominerande skogarna  äro  de över=  

vägande.  I kustomrädet  finnas talrika  träförädlingsanläggningar,  vilka dock  äro smä i jämförelse  

med de vid älvmynningarna  befintliga  större verken,  som erhälla sin rävara frän insjöomrädet.  
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Frän kustomrädets  hamnar exporteras  tili utlandct utom förädlade trävaror även icke  förädlade. 

De scnarc  härstamma huvudsakligen  frän kustomrädet,  men till ickc  ringa  dcl även  frän insjö= 

omrädet. 

Statens  skogshushållning.  

Skogsbesittningsförhällandena  i Finland äro ett  direkt resultat av det sätt,  varpä  bosättningen  

i landet försiggätt.  Landets bördigaste  trakter  togos först  i  besittning,  medan de  magraste utmar= 

kerna,  där bosättningen  fortfarande är gles, försmäddes och  lämnades ät staten  som allmännings=  

jord. Statsskogama  äro  därför företrädesvis  belägna  i norra  Finland —c.Bo % av  dem finnas 

i  Uleäborgs  län samt sydligare  i de karga  trakterna pä  vattendelarna. Av  det sagda  framgär,  

att de egentliga  statsskogarna  omfatta Finlands magraste och  mest ofördelaktigt  belägna  jords  

omräden. Statens boställen däremot, vilkas skötsel  likaledes omhänderhas av  forstförvaltningen,  

men vilka tillsammans utgöra endast 2,2 % av statsjordens  hela areal,  äro belägna  i de bäst 

uppodlade  trakterna av  riket och samtidigt i allmänhet i närheten av  de  bästa trafiklederna. Av 

statsjordens hela areal, som utgör 13 634  900 ha eller 40,8  % av rikets totala areal, omfattar 

skogsmarken  10 049 700 ha, vilket  är 39,8 %  av  rikets  hela skogsareal.  Att  staten är  ägare blott 

tili 35,3 % av  landets hela växtliga  skogsareal  samt 57,3 % av  den mindre växtliga,  beror särskilt  

pä, att försumpningen  i statsskogarna  är sä betydande.  

Statens skogshushällning  omhänderhas av  en  lantbruksministeriet  underlydande  forststys  

relse,  vilken drager  försorg även om  andra skogar  berörande ärenden i den män dessas  hands 

läggning  ankommer pä  statsförvaltningen.  Forststyrelsen  omfattar  tvenne sektioner:  sektionen 

för statsskogarna  och  sektionen för privatskogarna.  Den förstnämnda sektionen omfattar fyra  

avdelningar: taxationsavdelningen,  avdelningen  för statsjordens disposition,  ingenjörsavdels  
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ningen och affärsavdelningen;  den senarc  scktionen  bestär av  tvennc avdclningar:  avdelningen  

för  boställs= och  samfällighetsskogarnas  värd samt avdelningen  för  privatskogarnas  övervakande. 

Den  sistnämnda handlägger  även ärenden rörande forstundervisningen  och  den forstvetenskap=  

liga försöksverksamheten. Forststyrelsen  underlydande  statsjorden  är  indelad i fyra distrikt, 

av  vilka  varje har sin egen lokala centralstyrelse,  distriktkontoret. Dessa  distrikt äro indelade 

i revir,  tili antalet inalles 90. Varje  revir  star under ledning  av  en  revirforstmästare.  

Försäljningen  frän statsskogarna  har tillsvidare  företrädesvis  försiggätt  sä,  att  stammarna 

sä  1  j  a  s pä rot efter  föregängen  utstämpling. Alla större virkespartier  utbjudas  tili försäljs  

ning  pä  auktioner,  vilka  hällas pä  sensommaren. Virkespartier,  för  vilka antagliga pris  icke  ers  

bjudits  pä auktionerna,  försäljas  av forststyrelsen  medelst  kontrakt. Forstmästarna ide olika 

reviren handhava försäljningen  »förhand»,  vars ändamäl huvudsakligen  är att tillfredsställa  

det lokala behovet. 

Sedan är  1902 har forststyrelsen  verkställt  s.k.  anskaffningshyggen,  vartill stats= 

järnvägarnas  bränslebehov närmast gav anledning.  För  att  uppfylla  forstliga  fordringar,  omfatta 

dessa anskaffningshyggen  numera alit slags  virke,  säsom ved,  props, sleepers,  sägstoc  km.  m.: 

under de  närmaste ären torde dessa avverkningar  avsevärt  ökas. 

Forststyrelsen  bedriver även sägrörelse  i tvenne, 2= och samt i en tidsenlig  

7=ramig  säganläggning.  De tvenne  förstnämnda,  av  vilka  den äldre förskriver  sig  frän är 1905, 

fungerade  tili en början  säsom ett  slags  husbehovssägar  för statsjärnvägarna,  men hava sedermera 

huvudsakligast  utvecklats  tili exportsägar.  Den närmaste anledningen  tili anläggandet  av  det 

sistnämnda sägverket  är  1920 gävo de i norra  Finlands vidsträckta  statsskogar  rädande däliga  

avsättningsförhällandena.  Exporten  frän statens sägar  utgjorde  är 1926 sammanlagt  omkr. 40 000 

standards.  

Enär  statsskogarna  i avseende pä  avsättningsmöjligheter  befinna sig  i ett sämre läge än privats  
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skogarna  och dä tillväxten  i statsskogarna  till  följd  säväl  av  markcrnas  allmänna magerhct som 

isynncrhet  av  den allmänna försumpningen  av  naturen är  trög, mäste i statens skogshushällning  

särskild  uppmärksamhct  fästas  förutom vid gcncrellt  förbättrandc av skogarnas  

tillständ i forstligt hänscendc även  vid  förbättrandet av virkestranss  

portförhällandena  samt vid utdikningen  av sanka marker. För  förbättrans  

det av transportförhällandena  utbygges  vägnätet i statsskogarna  och framförallt iständsättas  

pä  statens marker befintliga flottleder. Vidare  försöker  man främja  byggandet  av  sädana järns  

vägar,  vilka  kunna  vara  statens skogshushällning  tili nytta. Därjämte  har forststyrelsen lätit 

bygga  en särskild  skogsjärnväg  i österbotten. Vad utdikningen  av  sanka marker  och betydelsen  

av  denna vidkommer,  är det  tillfyllest att nämna, att av  statsskogarnas  areal 41,4 % utgöres av 

torvmarker,  samt att  av  dessa torvmarkers  areal 35 % kan  producera  duglig  skog,  ifall  den ut= 

dikas. Dä skogsmarkernas  försumpning  speciellt  i statsskogarna  är  synnerligen  allmän,  är  det 

nödvändigt  att utföra skogsdikningsarbeten  för  att trygga dessa skogars  fortsatta produktionsa  

förmäga. Är 1908  vidtog  forstförvaltningen  systematiskt  med sin torrläggningsverksamhet  och  
hittils hava sammanlagt  omkr. 52 000 ha sanka skogsmarker  blivit  utdikade. 

Följande  siffror  angiva  huru statens skogshushällning  utvecklat  sig ävensom resultaten av  

densamma: 

Inkomster,  Utgifter, Behållning,  
1000 Fmk.  1000 Fmk. 1000  Fmk.  

År 1861 101 365 -264  

» 1870  205  428 -223  

» 1880  987  678  309  

» 1890  2  167 783  1 384 

» 1900  4 898  958 3 940  

» 1910  12716 4 366 8 350 

» 1920  130 626  64 047  66 579 

» 1925 231 655  138 374 93  281 

» 1926 253 011  116 343 136 668  
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Samfällighets-  och  privatskogshushållningen.  

Huvuddclcn ellcr  51 % av  landets hela skogsareal  tillhör dc enskilda jordägarena. Träför= 

ädlingsindustrierna  innehava 1 908  000 ha (7,5 %),  församlingarna  241  000 ha (1,0  %),  stadskoms 

munerna 60000 ha (0,2  %)  och landskommunerna 118000 ha  (0,5  %). 

Träförädlingsindustribolagens  skogar,  vilka  dessa förvärvat  sig  för att 

trygga sin  tillgäng  pä  rävara  och  delvis  även  för  att  befästa  sin  ekonomiska ställning, äro i allmän= 

het belägna  pä  magrarc marker än privatskogarna,  om  ock  icke,  vad läget  och trävarutransports  

förhällandena beträffar, lika ofördelaktigt  som huvudparten  av  statsskogarna.  Dessa skogar  

stä  i likhet  med statsskogarna  i allmänhet under speciella  fackmäns värd och  de  mest betydande  

trävarubolagens  skogar höra tili de bäst skötta  skogarna  i landet. 

Församlingarna  s, kommunernas och de enskildas skogar  äro i 

avseende  pä  markernas beskaffenhet de bästa i landet,  varjämte  även deras läge  är  det relativt 

fördelaktigaste.  Församlingarnas  likasom i allmänhet ocksä  stadskommunernas skogar  skötas  

enligt  av  fackmän upprättade hushällningsplaner.  Värden av kommunernas och de enskildas 

skogar  lämnar däremot ännu mycket  övrigt att  önska. Under de senaste  ären hava dock icke 

avverkningarna  i dessa skogar antagit karaktären av  egentliga  skogsskövlingar.  Förtjänsten  här= 

för torde delvis  fä tillskrivas  upplysningsverksamheten,  men huvudsakligen  dock den sedan är  

1917 gällande  skogsförordningen;  denna förbjuder en skogshantering,  som äventyrar  den naturs  

liga  föryngringen,  ävensom sädan avverkning  i ung,  växande barrskog,  vilken icke  är  förenlig  med 

rationell  gallring. Förordningens  övervakande ankommer pä  länsskogsnämnderna  (inalles  

8);  härvid bistäs  dessa av  kommunala skogsnämnder.  Utom att övervaka  skogsförordningens  

efterlevnad,  har länsskogsnämnden  även tili  uppgift  att  främja skogsvärden  i distriktet. F. n. 

är  vid varje  länsskogsnämnd  säsom länsskogsinspektör  fast anställd en person,  vilken avlagt  forsts  
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examen samt dessutom 3—9 länsskogsvaktare;  dc sistnämndas antal uppgär  i hela landet till  

inalles 48.  Mcd syftcmäl  att  pä ett förmänligt  sätt utnyttja privatskogarna  opererar pä  koop  er  as 

tiv  bas det är  1922 startade,  hela landet omfattande Metsänomistajain  Metsäkeskus  O/Y (Skogss  

ägarnas Skogscentral  A/B), vars ändamäl är  att  förmedla försäljningen  av  sina  intressenters 

trävaror  ävensom  att förädla desamma i egna  sägverk  samt tillika  söka ernä direkt  förbindelse 

med de utländska köparna.  

De statsunderstöd ätnjutande  lantbrukss och hushällningssällskapens  uppgift är säsom 

delvis även länsskogsnämndernas  sedan är 1918 upplysningsverksamhet  jämväl  

för främjandet  av de  privata  jordägarnas  skogshushällning.  Dessa sällskap  äro 

inalles 22 av  vilka 19 äro finska och 3 svenska. För  detta ändamäl avlöna sällskapen  skogsvärdss  

konsulenter,  vilka avlagt högre forstlig examen, samt skogsinstruktörer  mcd skogsskoleuts  

bildning. Antalet av  dc förra har sammanlagt  värit 15—17  och av de senare omkr. 50. Centrals 

organisationen  för  främjande  av  arbetet  för  den privata skogshushällningens  höjande  är Suomen 

Metsänhoitoyhdistys  Tapio  (Finska  Skogsvärdsföreningen  Tapio),  stiftad  är  1907. Denna söker  

verka pä  olika sätt,  bl.  a. genom utgivandet  av  tidskriften  »Tapio».  Motsvarandc centralorgani  

sation i de svenska kusttraktcrna  är den är 1910 stiftadc »Föreningen  för skogskultur».  

Av dc forstliga sammanslutningarna  mä särskilt  nämnas Finska Forstförcningen,  

vilkcn detta är fyller  50  är. Tillsammans med Privatforstmästarföreningen  och  Finlands flottares 

förening  utgiver Finska  Forstförcningen  »Forstlig Tidskrift», vilken  f. n. utkommer i 8 finsks  

spräkiga  och 4 svenskspräkiga  nummer om äret. Spräkrör  för skogsarbetsledarenas  fackföres 

ning,  »Metsämiesten Keskusseura»  (Skogsmännens  Centralsällskap),  är  tidskriften  »Metsämies» 

( Skogsmannen) . 

För  ersättande av  genom skogseldar  förorsakadc ekonomiska förluster  opercra i landet 

tvenne ären 1914 och 1916  grundade  ömsesidiga  skogsbrandstodsföreningar.  Vid utgängen  av  är  
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1926  voro  omkr. 2  Ili milj. ha av  Finlands privatskogar  brandförsäkrade för  sammanlagt  omkr.  

1 721  milj. mark. 

Forstundervisningen  och  den forstvetenskapliga  forskningen.  

Den h ö g  r  e forstundervisningen  har sedan är  1908  värit förlagd  tili  universitetet 

i Helsingfors.  Studierna,  vilka utom den teoretiska undervisningen  omfatta praktiska  övningar  

under tvenne somrar, taga för forstexamen 3—4 är  i anspräk.  För vinnande av  inträde i ordinarie 

statstjänst  fordras ytterligare  ett ars  praktik  efter  avlagd examen. Med de  forstvetenskapliga  

disciplinerna  som huvudämnen kan man dessutom avlägga  agrikulturs  och  forstvetenskapliga  

kandidats och lieentiatexamina. 

För  den lägre forstundervisningens  behov finnas i olika delar av  landet fyra  

skogsskolor,  vid vilka lärokursen är  tvä=ärig,  och undervisningsspräket  finska. Svenskspräkig  

undervisning  meddelas vid särskilda  kurser. Sedan hösten 1921 har en privat  men dock  statss  

understöd ätnjutande  sägindustriskola  värit i verksamhet. Skolan bestär av  tvenne avdelningar,  

av  vilka den ena avser utbildandet av  sägarbetsledare,  den andra skogs=  och  flottningsarbetss  

ledare. Lärokursen är ettärig. 

Den är 1917 grundlagda  Forstvetenskapliga  Försöksanstalten bestär av  

trenne avdelningar,  nämligen:  en för  skogsskötsel,  en  för  skogstaxering  och  en för  jordmänslära.  

Varje  avdelning  förestäs av  en professor  med en assistent  som biträde. Som bäst planerar  man 

ytterligare trenne nya  avdelningar  vid försöksanstalten. Undersökningsresultaten  publiceras  

i serien: »Forstvetenskapliga  Försöksanstaltens publikationer,  Communicationes ex Instituto 

questionum forestalium Finlandiae editae»,  av  vilken hittils utkommit 11 band. Av  det  är 1909 

stiftade Finska Forstsamfundets publikationsserie  »Acta forestalia fennica» hade 
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till  slutet av  år  1926  utkommit 30 band,  varje  omfattande flera undersökningar.  År  1926  begynte  
Forstvetenskapliga  Samfundet utgiva  en särskild,  mera populärt  hållen serie,  »Silva  fennica» 

av  vilken  samma år utkommo tvenne band. Såsom redan det snabbt växande antalet  undersöks 

ningar  anger, har den forstvetenskapliga  forskningen  under de senaste  åren i Finland varit  synner=  

ligen livlig. 

Finlands  skogars  ekonomiska  betydelse.  

Tack vare  den nyligen  verkställda,  hela riket  omfattande skogstaxeringen  torde Finland känna  

till sina skogstillgångar  bättre  än  de flesta andra länder. Såsom tidigare  nämnts, pågår f.  n. 

undersökningen  rörande skogsförbrukningen.  Enligt  approximativ  uppskattning  är konsums 

tionen: 

Virket för husbehov,  varav  åtminstone 3/
4
 belöper  sig  på brännved,  utgör således 

drygt 2
,5 av  hela skogsförbrukningen.  Lantbefolkningens  husbehov beräknas utgöra 5,6  m 3 per  

person och år; stadsbefolkningens  2,7  m  3. Vintern  i Finland är  visserligen långvarig  och kall,  

men den rikliga  tillgången  på  skog  torde i alla  fall  vålla att  förbrukningen  för husbehov  är  allt=  
för slösaktig.  

Den roll  skogarna  spela  för trafiken och samfärdseln är  på  mångahanda  

sätt  skönjbar.  Skogarna  tjänstgöra  främst  såsom kraftkälla  för  trafiken. Ångbåtstrafiken  såväl  

inne i landet som delvis vid havskusterna begagnar  sig  av  trä såsom  bränsle.  Trä utgör även 

lantbefolkningens  husbehov  38,0 % 
stadsbefolkningens »  y>  3,2 » 
kommunikationerna  » 3,3 » 

industrin, brännved   y> 11,2 » 

industrin, råvara   25,8 » 

exporten av i  skogen  förädlad trävara 4,0 » 10,0 » 
i skogen  kvarblivande,  oanvänt  avfall.. 8,5  » 

Summa 40,o milj. f»m3

,
 100 % 
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det huvudsakligaste  bränslet för lokomotiven. Endast pä banorna i södra Finland har stenkol 

kömmit  tili  användning.  Ärcn  1924  och 1925 fylldc  stcnkolct  tili  omkr.  fjärdedclcn  järnvägarnas  
bchov av  bränsle;  ärcn 1918—1922 användes stenkol  cj  alls. Skogarna  tillfredsställa  vidare 

järnvägarnas  stora bchov av  sleepers  liksom  ock  av  byggnadsvirke.  Skogarna  äro av  synnerligen 

stor betydelse  för trafiken genom att järnvägsdriften  mängenstädes  blir lönande endast tack  

vare transporten  av  skogsprodukter.  Pä sä  sätt möjliggöra  skogarna  byggandet  av  nya  banor. 

Dä man  tar i  betraktande att omkr.  */3 av  de  pä järnvägarna  transporterade  varornas  hela vikt  

under senaste tider utgjorts av  trävaror och pappersindustrialster  samt att inkomstcrna  av  

godstrafiken  utgöra  omkr.  2/ 3 av  samtliga  inkomster  frän järnvägarna,  inser man av  vilken bety=  

delse skogarna  värit  och  alit fortfarande äro för de finska järnvägarnas  utveckling. 

Största  delen av  skogsproduktionen  kommer industrin till  godo. Redan den brännved,  vilken 
industrin konsumerar,  representerar en  väldig  virkesmassa.  Om man vore  nödsakad att  impors  

tera denna bränslemängd  frän andra länder,  skulle  säväl  den finska  industrins ställning  som ock  

landets handelsbilans vara  vida ofördelaktigare  än vad som nu  är  fallet. Användandet av  trä 

säsom rävara  för  industrin är dock  den skogskonsumtionsform,  som utövar det avgörande  inflya 

tandet pä  det ekonomiska resultatet av  skogarnas  i Finland  utnyttjande.  Träförädlings=  

industrin och den med densamma intimt förbundna pappersindustrin  bilda tills 

sammans huvuddelen av  landets  industri. I dessa industriers tjänst  stä  45 % av  landets samtliga  

industriarbetare och  värdet av  dessa  industriers produktion  är  över  40 % av  produktionsvärdet  

för hela landets  industri. Märkas  bör att cellulosas  och pappersindustrierna  använda 65  % av  

den vattenkraftmängd,  vilken tillsvidare  tagits i bruk ur  de  i landet sä  rikligt  förekommande 

Vattenfall  en. 

I huvudsak tillgodogör  man sig skogarna  i trädförädlingsindustrin  pä sä  sätt att de större 

tallarna och granarna försägas  tili plankor  och bräder o. a. sägad  vara, medan de mindre gra= 
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narna, toppar och sägningsavfall  förädlas i träsliperier och ccllulosafabriker,  samt vidarc  

i pappersbruken.  Björkcn  förädlas  främst till faner och  trädrullar,  medan atcr  aspen användes 

vid tändsticksfabrikerna.  

Sågarna,  till ett  antal av  inalles över  600,  försåga  årligen omkr.  40 milj. stockar  till plankor  

och  bräder;  detta motsvarar en årsproduktion  på  1,0 å 1,2 milj.  standards (1 std.  = 4,672 m 3). Träs 

sliperiernas  antal är  omkr. 50 och den årliga  produktionen  omkr.  240  000 ton. Av  denna expors  

teras  omkr.  100 000  ton, medan resten förädlas vidare i pappersbruken  i eget land. Cellulosas  

fabrikerna,  till ett  antal  av  omkr.  25,  äro i allmänhet belägna  i  omedelbar anslutning  till  sågarna,  

vilkas  sågningsavfall  ävensom toppstock  och  klenvirke de tillgodogöra  sig.  Deras  årsproduktion  

uppgår  till  omkr.  350 000  ton, av  vilken  200—250 000  ton såsom sådan exporteras.  Pappersbruken,  

till ett  antal av  omkr.  30, äro i allmänhet belägna  omedelbart invid träsliperierna  och cellulosas  

fabrikerna;  deras årsproduktion  utgör omkr.  250 000 ton, varav  större delen exporteras till andra 

länder. Fanérfabrikerna,  vilka  representera den unga, i rask utveckling  stadda fanérindustrin,  

äro till antalet 11. Antalet trådrullefabriker är likaså 11, och antalet tändsticksfabriker  10. 

En  uppfattning  om den finska  träförädlingss  och  pappersindustrins  årsproduktions  absoluta 

storlek under de senaste åren ge följande siffror:  

Produktionens totala Produktionens nettos 

År  värde m ilj.  Fmk.  värde milj. Fmk. 

Träindustri Pappersindustri  Träindustri  Pappersindustri  

1920 1 030  1 236 485 653 

1921 1 331 1 271 567 707  

1922  1 798  1 590 715  800  

1923 2 378 1605 879 803  

1924 2 354 1 638  879 831  
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Såsom av  ovanstående framgår  är  den finska  träförädlingss  och pappersindustrins  produks  

tion huvudsakligen  inriktad på  export. Dessutom utföres från landet årligen  omkr. 4 milj.  m 3  

virke i alldeles oförädlad eller ock  i skogen  i mycket  ringa grad förädlad form. Följande  siffs  

ror  angiva  huru exporten av  skogsprodukter  utvecklat sig,  dess absoluta värden samt andel i % 

av  landets hela export:  

Dc  exceptionella  världskrigsåren  undantagna  har värdet av  exporterade  skogsprodukter  

oavbrutet ökats.  Siffrorna  ovan utvisa,  att  skogarna  äro av  oersättlig  betydelse  för  Finlands han= 

delsbalans. Finlands import  är  möjlig  endast tack  vare  landets skogar  och  den av  dem helt och 

hållet beroende träförädlingsindustrin.  

Vilken  betydelse  de finska skogarna  hava genom  att de bereda arbete ät befolks  

ningen  är  icke  närmare utrett. Tidigare  har redan nämnts, att träförädlingss  och papperss 

industriarbetare utgöra 45 % av  landets samtliga  industriarbetare. Pä grund  härav beräknar 

man att 5,6 % av landets hela befolkning  har sin utkomst av  den arbetsförtjänst dessa indus 

År 

IIII 

Skogshushåll* ...  Nämnda grupper Av  landets hela 
ning och tra. Pappersindustri tillsammans exportvärde 

industri 

Milj. Fmk.  i  medeltal per  år % 

1887-89 

1893-95 
1899-1901  

1905-07  

1911-13  

1920-22  

1923-25 

40,6 8,5 49,1 55,o 

61,0 12,3 73,3 56,5 
107.2 20,4 127,6 68,i 

138.3 38,9 177,2 67,1 
190,8 65,0 255,8 72,6 

1 828,7 1 212,6 3 041,3 85,5 
2  852,9 1 366,4 4 219,3 85,5 
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rier erbjuda. Vid anskaffandet av  sin rävara crlägga  träförädlingss  och pappersindustrierna  

därjämtc  i arbctslöner  at skogs=  och  flottningsarbetare  ärligcn  ca 600 milj. mark.  Av  anskaffs  

ningskostnaderna  för  trävaror,  som i skogcn  förädlas i och  för  export,  beräknas ärligen  200  milj. 

mark pä  skogss  och  flottningsarbetarcs  andel. Tagcr  man i betraktande,  att  träindustrins rävara 

och den i skogen  förädlade exportvaran tillsammans ej  representera  ens  2/s av  landets skogars  

hela avverkningsmängd  och ihägkommer  man därjämte, att  i skogen  mäste utföras ätskilliga 

andra arbeten utom avverkningar,  inses,  att skogarna  för Finland  äro av  synnerligen  stor  betys  

delse därigenom,  att de bereda befolkningen  rikligt med tillfälle till arbetsförtjänst. Denna 

betydelse  ökas ytterligare genom  att  skogarna  skänka en oumbärlig biinkomst  at befolkningen  i 

landets glestbebodda  trakter,  som därförutan hade mycket  svärt  att  reda sig.  Skogsarbetena,  

vilka  huvudsakligen  komma till utförande om vintern, verka därjämte välbehövligt  utjämnande 

pä arbetsmarknaden även i mera odlade trakter, dä ju jordbruksarbetena  huvudsakligen  äro 

koncentrerade tili  sommaren. 

Skogarna  utgöra säledes alit  fortfarande ett värdefullt stöd för lantbrus 

ket. Tidigare,  dä jordbruket  bestod av  svedjebruk,  var  det fullkomligt  beroende av  skogen.  

Sä är ännu delvis  fallet med boskapsskötseln,  ty skogsbetet sä pästäs  det ätminstone  

är tillsvidare  oumbärligt  i värt land. Säväl pä  grund  härav som naturligtvis  även  för att förs 

säkra  sig  om  tillgäng  pä  husbehovsvirke anser  man allmänt i Finland,  att det ej  är  möjligt  att  

anlägga  exempelvis  ett nybygge,  tili  vilket ej  hör  skog.  Dä skogarna  dessutom i de fiesta fall  

lämna ett nödvändigt  tillskott  tili inkomsterna frän jordlägenheterna,  är  i Finland de enskilda 

jordägarenas  likasom ock  hela folkets och rikets ekonomi i väsentlig  grad beroende av  skogarna.  





Tundraområde  ovanom barrträdsgränsen. 
På de lägre fjällsluttningarna växer  tvinvuxen björk.  

MALLATUNTURI  I ENON  

TEKIS LAPPMARK  



Tundraområde  söderom  barrskogsgränsen.  
På de lägre fjällsluttningarna växa  glesa tallskogar, 

PALLASTUNTURI I MUONIO 

OCH KITTILÄ LAPPMARK  



Granskog i vinterskrud  på fjällen i Nordöstra-Finland.  MAANSELKÄ I KUUSAMO 



Skogbevuxna  älvstränder  
i Osterbotten.  

ULEÄLV VID 

PYHÄKOSKI 



Skogs-  och odlingsmarker i Mellersta-Finland  SAARIJÄRVI 



Skogbevuxna holmar  i insjöområdet. SAVITAIPALE 



Efter  trakthygge uppkommen skog,  VESIJAKO FORSOKSOMRÅDE 



Typisk  tallskog.  
Ungef. 600  m3  pr ha.  

PUNKAHARJU  
FORSOKSOMRÅDE  



VESIJAKO FORSOKS  

OMRÅDE 
Medelålders granskog. 



Gammal  tallskog.  EVOIS KRONOPARK 



Björkskog, HEINÄVESI 



Urig ekskog i Sydvestra-Finland ST. MARIE 



För  skogsväxt  utdikad  torvmark  MELLERSTA OSTERBOTTEN 



Okad skogstillväxt efter utdikning, KEURU  



Flottning. IJOÄLV 



Träförädlingsanstalter. VARKAUS 





FORLAGSAKTIEBOLAGET OTAVAS 

TRYCKERI, HELSINGFORS, 1927 
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