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ORGANISATIONEN OCH 
PERSON ALEN 

Behovet for skogsforskning blev 
aktuellt i Finland under den senare 
halften av 1800-talet, da den nutida 
skogsindustrin inledde sin verksam-· 
het och utvecklades till en betydande 
exportindustri. Fragan diskuterades 
bl.a. av skogsfackmannen vid ett mo-
te i Jyvaskyla ar 1866 och vid Finska 
Forstforeningens konstituerande 
mote i Tavastehus ar 1877. Forening-
en lade sedermera (ar 1900) fram ett 
forslag om att grunda en sarskild 
forstvetenskaplig forsoksanstalt en-
ligt mellaneuropeiska forebilder. 

Den avgorande impulsen utgjordes 
av det forslag som A.K. Cajander lade 
fram ar 1907 efter det att han pa 
uppdrag av regeringen hade stiftat 
bekantskap med skogsforskningsan-
stalterna i en del mellaneuropeiska 
lander samt i Sverige och Danmark. 
Utgaende fran hans arbete lade den 
av regeringen tillsatta s.k. Kairamo-
kommitten ar 1913 fram ett forslag, 
som forverkligades genom forord-
ningen av den 24 oktober 1917 anga-
ende inrattandet av en Forstveten-
skaplig forsoksanstalt. Pa grund av 
att frihetskriget utbrot kort darefter 
kunde anstalten inleda sin verksam-
het forst i mitten av ar 1918. 

Den nya forskningsantalten inled-
. de sin verksamhet i blygsam omfatt-
ning. · Den omfattade endast tre 
forskningsomraden - _s!rngsskotsel, 
skogstaxation och markforskning -
och motsvarande professurer. Senare 
har foljande forskningsomraden och 
professurer inrattats: 
ar 1928 torvmarksforskning och 

skogsekonomi 
ar 1931 skogsteknologi 
ar 1938 skogsbiologi (vid avdelning-

en for skogsskotsel) 

Overdirektoren vid Skogsfors-
kningsinstitutet, professor Viljo Ho-
lopainen. 
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I Forsthuset arbetar savaJ Skogsforskningsinstitutet som Helsingfors uni-
versitets agrikultur-Jorstvetenskapliga fakultet. 

ar 1967 skogsentomologi och mate-
matik 

ar 1968 skogstradsforadling 

--

ar 1969 produktionsforskning (vid 
avdelningen for skogstaxa-
tion) 

ar 1971 skogsbrukets foretagseko-
nomi (vid avdelningen for 
skogsekonomi) 

Sl(OGSJ 
ar 1972 skogsarbetsstudier (vid av-

delningen for skogsteknolo-
gi). 

Ar 1972 omandrades professuren i 
skogs biologi till en professur i 
skogspatologi, den ar 1953 inrattade 
avdelningen for skogsbiologi indrogs 
och en forskningsavdelning for 
skogsskydd inrattades. 

Efter detta omfattade Skogsforsk-
ningsinstitutet 9 forskningsavdel-
ningar med sammanlagt 13 professu-
rer. 

Sedan ar 1957 har det vid Skogs-
forskningsinstitutet inrattats 10 
tjanster for specialforskare, som i 
hogskolornas hierarki motsvaras av 
bitradande professorstjanster. Av 
dessa tjanster har markforskningen, 
torvmarksforskningen, skogstrads-
foradlingen, skogsskyddet, skog-
staxeringen och skogsekonomin er-
hallit var sin tjanst och skogsvarden 
och skogsteknologin tva vardera. 
Samtidigt har det ocksa inrattats nya 
tjanster for aldre och yngre assisten-
ter och i synnerhet under de senaste 
10 aren har manga forskare anstallts i 
arbetsavtalsforhallande. For narva-
rande uppgar antalet olika slags for-
skare till 120 och hela forskningsper-
sonalen uppgar till ca 500 personer. 

Redan i tidigt skede, i mitten av 
1920-talet, borjade man vid Forstve-
tenskapliga forsoksanstalten inratta 
egna forsoksparker, huvudsakligen 
genom att overfora kronoskog som 
forvaltats av Forststyrelsen till an-

staltens forvaltning. For narvarande 
uppgar antalet forsoksparker till 17 
pa sammanlagt ca 81 000 hek-
tar.Dessutom handhar Skogsforsk-
ningsinstitutet forvaltningen av 2 na-
tionalparker och 5 naturparker samt 
ett flertal andra skyddsomraden. 

Ar 1961 inleddes igen ett nytt skede 
i Skogsforskningsinstitutets historia, 
namligen inrattandet av regionala 
forskningsstationer . Forskningssta-
tionerna utgor funktionella enheter, 
dar forskare permanent arbetar un-
der ledning av professorn inom re-
spektive omrade och huvudsakligen 
agnar sig at regionala forskningspro-
blem inom ifragavarande region. Ar 
1961 inrattades forskningsstationen i 
Parkano och i slutet av 1960-talet 
forskningsstationerna i Kolari, Py-
hakoski och Rovaniemi. Ar 1969 in-
rattades en forsoksstation for skog-
sodling med plantskola i Suonenjoki. 
Den var huvudsakligen avsedd att 
utgora ett slags faltlaboratorium for 
avdelningen for skogsskotsel, men 
numera bedrivs dar aven sjalvstan-
digt forskningsarbete av 6 forskare . 

Alla ovannamnda forsknings- och 
forsoksstationer har erhallit nya 



byggnader, som ar forsedda med re-
lativt moderna arbetslokaler och la-
boratorier samt med forskningsut-
rustning. Dessa stationer har fort 
forskningen narmare det praktiska 
skogsbrukets problem an tidigare 
och har samtidigt riktat uppmark-
samheten pa en del viktiga regionala 
fragor, i synnerhet i norra Finland. I 
och med att forsoksstationen i Pun-
kaharju blir fardig (ar 1980) kommer 
uppskattningsvis ungefar en fjarde-
del av forskarkaren att arbeta utloka-
liserad utanfor Helsingfors. 

Forordningen angaende skogs-
forskningsinstitutet har fornyats 
atskilliga ganger. 

Ar 1929 stiftades en lag angaende 
institutets overforande till lant-
bruksministeriets forvaltningsomra-
de (nuvarande jord- och skogs-
bruksministeriet) . Ar 1976 stiftades 

, en lag om Skogsforskningsinstitutet, 

Skogsforskningsinstitutet vasentligt. 
Forskningsinstitutets plenum, det av 
overdirektoren och professorerna 
bildade kollegiet , som tidigare fun-
gerat som det hogsta forvaltningsor-
ganet, indrogs och ersattes av en sty-
relse for Skogsforskningsinstitutet. 
Styrelsen bestar av forskningsinsti-
tutets overdirektor i egenskap av 
ordforande samt en viceordforande 
och fem andra medlemmar, som ut-
ses av statsradet for tre ar i sander. 
Av styrelsemedlemmarna bor tva 
vara professorer vid forskningsinsti-
tutet, en forestandare for en fors-
kningsstation och en bor vara en 
tjansteman, som tillhor institutets 
forskningspersonal. 

Genom denna atgard ville man 
forst och framst minska professors-
karens administrativa aligganden, 
som redan vuxit till en avsevard om-
fattning, och a andra sidan gora det 

gandet och genomforandet av 
olika atgarder vid skogsbruksfo-
retag. 

En central uppgift ar ocksa publi-
cerandet av forskningsresultaten och 
deltagandet i det internationella och 
inhemska forskningssamarbetet. 

Forskningsverksamheten vid 
Skogsforskningsinstitutet ar alltsa 
malinriktad forskning, som betjanar 
det praktiska skogsbruket. I detta 
avseende har Skogsforskningsinsti-
tutets ansvar och dess forpliktelser 
avgransats pa ett tydligare satt an 
t.ex. forskningen vid universitetets 
institutioner. 

Fore mitten av ar 1923 var alla de 
tre inrattade professurerna ordinari-
ter besatta. Till innehavare av tjans-
terna utnamndes Olli Heikinheimo 
(skogsskotsel) , Yrjo Ilvessalo (skog-
staxering) och V.T. Aaltonen (mark-
forskning) . 
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dar institutets uppgifter (verksam-
hetsiden) i korthet definieras och dar 
bestammelser ingar om tjansterna 
och befattningarna vid institutet. 

Forordningen ar 1953 forutsatte 
tillsattandet av en konsultativ kom-
mission (delegation) for Skogsfors-
kningsinstitutet, som skulle utgora 
en forbindelseliink mellan institutet 
och det praktiska skogsbruket. Ge-
nom 1962-ars forordning inrattades 
en overdirektorstjanst - vars forsta 
innehavare · var dr Erkki Kalela 
(1962- 64). Hittills hade en av profes-
sorerna genom forordnande av mi-
nisteriet handhaft uppdraget att vara 
forestandare for institutet vid sidan 
av sin egen tjanst. 

Det bor har papekas, att de forslag 
som lades fram av skogsforsknings-
kommitten, som arbetade under aren 
1956- 60 under Yrjo Ilvessalos led-
ning, gav impulserna till en del av de 
stadganden av organisationen som 
forverkligades under 1960-talet (in-
rattandet av en overdirektorstjanst 
och av nya professorstjanster samt 
inrattandet av forskningsstationer). 

Genom forordningen ar 1976 for-
andrades administrationen for 

mojligt for den ovriga forskningsper-
sonalen att delta i beslutsfattandet. 
Det nya systemet oppnade ocksa va-
gen till institutets ledning for perso-
ner, som star utanfor forskningsinsti-
tutet, och fran borjan av ar 1977 har 
en representant for jord- och skogs-
bruksministeriet och en for agrikul-
tur-forstvetenskapliga fakulteten vid 
Helsingfors universitet tillhort 
Skogsforskningsinstitutets styrelse. 

Utgangspunkterna 
for forskningsverksamheten 

Skogsforskningsinstitutets uppgift 
har definierats i viss man olika och 
med olika ordalydelse i de stadgan-
den (i forordningar och lagar) som 
faststallts under olika tider. Fors-
kningsinstitutet har dock genom ti-
dernas lopp i huvudsak uppfattat sin 
uppgift som tudelad: att bedriva sa-
dan forskning och utfora sadana for-
sok, som 
a) bidrar till planlaggandet av 

skogsbruket och skogspolitiken i 
h ela landet, beslutsfattandet i 
dessa fragor och uppfoljandet av 
besluten 

b) lagger grund aven for planliig-

For 60 ar sedan var skogsforsknings-
faltet i Finland narmast en tabula 
rasa. Darfor blev Skogsforsknings-
institutet i det inledande skedet av 
sin verksamhet tvunget att gripa sig 
an med vissa uppgifter av grundliig-
gande natur. Man bor dock komma 
ihag att A.K. Cajander hade publice-
rat sin kanda teori om skogstyperna 
redan nastan 10 ar innan skogsfors-
kningsinstitutet grundades. Skogs-
forskningen i det sjalvstandiga Fin-
land byggde under de forsta artion-
dena i hog grad pa denna teori. 

Professorn i skogsskotsel under-
sokte egenskaperna hos vara olika 
tradslag och i synnerhet fornyelsen 
av dem. Vid sidan av detta anlades 
redan tidigt proveniensforsok med 
olika tradslag och odlingsforsok med 
utlandska tradslag - forsok, som se-
nare visade sig vara mycket vardeful-
la. 

Yrjo Ilvessalo gjorde for sin dok-
torsavhandling en undersokning an-
gaende slwgstypernas taxatoriska 
betydelse ·och utarbetade kort daref-
ter tillvaxt- och produktionstabeller 
for de inhemska tradslagen. Redan i 
ett tidigt skede (1922-24) liit Finland 
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som det forsta landet i viirlden verk-
stfilla en riksomfattande inventering av 
skogstillgangarna, ocksa detta under 
Yrjo Ilvessalos ledning. I anslutning 
till detta inleddes i slutet av 1920-ta-
let en riksomfattande undersokning 
av virkesforbrukningen, vilket gjor-
de det mojligt att bilda sig en upp-
fattning bade om landets skogstill-
gangar och om virkesforbrukning for 
olika iindamal samt om relationen 
mellan skogarnas tillviixt och virke-
savgang. Denna information utgjor-
de en viktig utgangspunkt vid plan-
liiggandet av landets skogshushall-
ning och skogspolitik. 

Professorn i markforskning V.T. 
Aaltonen iignade siirskild uppmiirk-
sahet at skogsvardsfragorna i norra 
Finland. Dessutom undersokte han 
vilken inverkan olika triidslag har pa 
skogsmarken, niiringsfragor i skogs-
marken och i synnerhet pH-pro-
blemen. 

Helt allmiint upplevde institutet 
och skogsforskningen i Finland en 
kraftig utveckling pa 1920- och 1930-
talen. Dess organisation utvidgades 
och stabiliserades stiindigt och man 
uppnadde betydande resultat. Det 
var forskningen, som lade grunden 
till fornyelsen och varden av skogar-
na, till skogsdikningen, till utveck-
landet av skogstaxeringsmetoder 
som anpassats for forhallandena i 
Finl.and samt till planeringen av Ian-

r 

I ADMINISTRATIVA BYRAN 

I I 
AVDELNINGEN FdR AVDELN I NGEN FdR 

<lets skogshushallning och skogspo-
litik. 

Vid bedomningen av resultaten har 
man fiist uppmiirksamhet vid det 
faktum att man till innehavare av 
professurerna lyckades fa begavade 
forskare, som besjiilades av verklig 
forskaranda och entusiasm. Utan 
tvivel har A.K. Cajander ocksa bidra-
git till de uppnadda resultaten. Han 
hade i sin egenskap av framstaende 
forskare och professor vid universi-
tetet skapat en viirdefull vetenskap-
lig tradition for skogsforskningen i 
vart land, och som direktor for Forst-
styrelsen fran ar 1918 och under de 
forsta ar'en ocksa som styrelsemed-
lem vid forsoksanstalten inspirerat 
den datida forskargenerationen. 
Forstvetenskapen i vart land blev 
snabbt internationellt kand och Fin-
land blev foremal for besok av manga 
utliindska skogsforskare. Cajander 
var en ledande och samlande gestalt, 
som ocksa insag behovet av kontak-
ter mellan forskarna - ett bevis pa 
detta iir bl.a. hans initiativ till grund-
andet av Finska Forstsamfundet 
(1909). 

MERA-PROGRAMMETS EPOK 

Det andra varldskriget innebar ett 
hart slag for skogsforskningen i Fin-
land. Det inledde en Iang period av 
stiltje for forskningen, under vilken 

I JORD- OCH SKOGSBRUKSM IN I STER I ET 

I STYRELSEN 

dVERD IREKTdREN 

MA TEMA T I SKA AVDELN I NGEN FdR 
SKOGSTAXA TI ON 

endast knappa medel beviljades och 
inga nya tjanster inriittades; andra 
fragor var da mera aktu ella. 

Uppvaknandet skedde under den 
senare delen av 1950-talet da en ex-
pansion av hittills osedd omfattning 
inleddes inom Finlands skogsindu-
stri. Det var en period av uppbygg-
nad, som fick sina impulser genom 
den stigande efterfragan av skogsin-
dustriprodukter pa varldsmarkna-
den, genom de formanliga finan-
sieringsmojligheterna och genom 
den fordelaktiga bilden av landets 
skogstillgangar, som erholls av den 
tredje riksskogstaxeringen (1951-
53). Mycket snart uppstod emellertid 
fragan om huruvida virkestillgang-
arna skulle riicka till . Detta problem 
har ocksa under nara tva artionden 
praglat utformningen av landets 
skogspolitik och dess skogsforsk-
ning. I Finland hade skogsbru-
ket tidigare utmiirkts for ett rela-
tivt passivt, forsiktigt utnytt-
jande av virkestillgangarna genom 
hostning, medan den nya situatio-
nen forutsatte en overgang till 
aktiv virkesproduktion , till ett kul-
turskogsbruk. Tva stora forand-
ringar intraffade niistan samtidigt: 
skogsarbetet mekaniserades; en 
overgang fran muskelkraft till ma-
skinkraft, och en krafiig urbanise-
ring; befolkningen fran jord- och 
skogs bruket flyttade till andra nii-
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Skogsforskningsinstitutets organisation 
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ringsgrenar och en del emigrerade. 
Stravandena till en aktiv virkes-

produktion utmynnade i olika kalky-
ler (HKLN 1961, Teho 1962, det ut-
vidgade Teho-programmet 1964, 
MERA I 1964, MERA II 1966, MERA 
III 1970 o.s.v.), det ena mera ambi-
tiost an det andra. Salunda vaxte 
malsattningen for skogsodling och 
skogsdikning i de mest ambitiosa 
skogsforbattringsalternativen i slutet 
av 1970-talet till ungefar tre ganger de 
arbetsprestationer som uppnatts ar 
1960 och malsattningen for den arliga 
skogsgodslingsarealen hojdes suc-
cessivt till 1 miljon hektar. Plane-
ringen och forverkligandet av de 
olika forbattringsatgarderna grun-
dade sig delvis pa forskningsresultat, 
men delvis pa god tro. Forskningen 
hade inte avancerat tillrackligt for att 
kunna ge en saker grund at en sa 
snabb overgang till ett sa intensivt 
skogsbruk som forutsatts i kalkyler-
na. Dessutom reste sig den ekologis-
ka rorelsen pa 1970-talet, synpunkter 
pa miljovard och naturskydd stallde 
sina krav. Allt storre omraden har 
kravts att bli reserverade for naturs-
kydd och rekreation. 

Den ovannamnda forandringen in-
om skogshushallningen utgjorde en 
allvarlig utmaning for skogsforsk-
ningen. Forskningen maste effekti-
veras inom de traditionella forsk-
ningsriktningarna och man maste ga 
in pa helt nya, hittills foga utforskade 
omraden. Aktuella forskningso bjekt 
blev nu skogsodling och beskogning 
av inagor samt plantproduktion i an-
slutning till detta, markbearbetning 
och skogstradsforadling, skogs-
skydd, godsling av momark.er och 
torvmarker, skotseln av de starkt 
okande arealerna av plantbestand 
och ungskogar, kulturernas produk-
tionsfragor, ett allt noggrannare till-
varatagande av virkesskorden, vir-
kesdrivningen i gallringsbestand, 
skogsforbattringarnas ekonomi, er-
gonomin vid skogsarbetet och sko-
gens allt mangsidigare utnyttjande. 
Forskningen maste ocksa inrikta sig 
pa de manniskor, som idkar skogs-
bruk, deras attityder och beteende-
monster. Allt detta aterspeglas pa 
Skogsforskningsinstitutet, forst och 
framst genom att det under en rela-
tivt kort tid inrattades sammanlagt 6 
nya professorstjanster och 4 tjanster 
for specialforskare. Samtidigt utoka-
des antalet forskare pa de li:igre niva-

, erna i forskningshierarkin. Dess a nya 
stromningar bidrog till inriittandet av 
forsknings- och forsoksstationer. 

Den mangsidigare forskningsor-
ganisationen och den betydande ok-
ningen av antalet forskare hade del-
vis redan i slutet av 1960-talet och i 
synnerhet under 1970-talet gjort det 
mojligt att ytterligare differentiera 

forskningsarbetet, att borra sig ner 
allt djupare i vetandes grunder. Detta 
har ocksa varit ett kannetecknande 
sardrag for skogsforskningen under 
de senaste tiderna. 

Det praktiska livet kraver funk-
tionsdugliga helheter. Darfor har det 
under 1970-talet uppstatt ett starkt 
behov av att jamsides med special-
forskningen kartlagga problemen i 
sin helhet - skogsodling, skogsgods-
ling o.s.v. - utgaende fran en relativt 
omfattande malsattning i form av 
samarbete mellan olika forsknings-
omraden. Detta har inneburit en viss 
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anpassningskris inom forskningen. 
Forskarna borde kunna asidosiitta 
sina egna personliga onskemal och 
sina stravanden efter meriter och an-
passa sig till grupparbete. Anpass-
ningen har inte forlopt smartfritt, det 
har ju varit fraga om att tillagna sig 
en helt ny arbetsmetod och att avsta 
fran en-gammal individuell tradition. 
Forst nu borjar man se tecken pa att 
gemensamma forskningar och syn-
punkter pa grupparbete borjar 
komma in i ett sadant skede, att man 
kan vanta sig levande resultat. 

Vid granskningar av det praktiska 
skogsbruket, i synnerhet under 60-ta-
let och 70-talet, har det ofta papekats 
att "praktiken har kort forbi forsk-
ningen". Man borjade utfora bear-
betning av skogsmark, skogsgods-
ling o.s.v. utan tillriickliga kunska-
per. Detta berodde pa tva orsaker: 
dels att skogsbruket sa hastigt over-
gick fran det tidigare hostnings-
skogs bruket till kulturskogsbruk 
och dels en alltfor passiv installning 
till utvecklandet av forskningsorga-
nisationen efter krigets slut och 

t.o.m. annu efter det att skogsfors-
kningskommitten ar 1960 hade av-
gett sitt betankande. Forst nar fra-
gorna borjade torna upp sig vaknade 
man upp och borjade utveckla fors-
kningsorganisationen i enlighet med 
den nya funktionsmodellen inom 
skogsbruket. Det ar forstaeligt att 
man inte i en handvandning kunde 
stampa fram forskningsresultat. 

A andra sidan har de erfarenheter 
som man vunnit fort skogsforsk-
ningen och praktiken narmare var-
andra och det finns gott hopp om att 
samarbetet i framtiden blir allt fasta-
re och att man i framtiden kan und-
vika en del for 60-talet typiska fel av 
grundli:iggande natur. Detta iir det 
centrala rnalet for skogsforskningen 
och for Skogsforskningsinstitutet: 
att handla sa att det praktiska skogs-
bruket forskonas fran empiriskt fam-
lande. 

Framtiden? 
Pa grund av den ar 1973 inledda 

energikrisen och den diirpa foljande 
depressionen har Finlands skogs-
och trahushallning pa satt och vis 
igen kommit till en ny vandpunkt, 
som karakteriseras av en allt lang-
sammare tillvaxt nar det galler efter-
fragan pa produkterna och av en 
skarp konkurrens pa den internatio-
nella marknaden. Salunda beraknar 
man att det i Finlands skogar fore 
utgangen av ar 1978 under 70-talet 
har uppstatt ett virkesoverskott, som 
ungefar motsvarar 1 1/2 ars uthalliga 
avverkning. Vid forsta anblicken far 
man den uppfattningen att en okning 
av virkesproduktionen inte i framti-
den utgor en central fraga i samma 
utstrackning som fallet var annu i 
borjan av 70-talet. Emellertid poang-
teras det att det fortfarande kravs att 
nationalinkorristen okar bl.a. for att 
man skall kunna trygga sysselsatt-
ningen och fortjiinstnivfln, och i detta 
avseende innehar skogs- och triihus-
hallningen en central position. Den- · 
na synpunkt har forts fram bade i det 
av jord- och skogsbruksministeriet 
utarbetade programmet for virkes-
produktionen och i den utvecklings-
prognos pa lang sikt som utarbetats 
av ekonomiska planeringscentralen. 
Det har ocksa ansetts vara nodviin-
digt att oka de inhemska energikiil-
lornas, bl.a. triiets, andel i vart lands 
energiforsorjning. 

En okning av virkesproduktionen 
utgor for den skull fortfarande ett 
aktuellt mal bade inom skogsbruket 
och inom skogsforskningen. Fors-
kningens roll diirvidlag haller kanske 
pa att bli mera poiingterad an forut . 
bl.a. diirfor att de "lukrativaste" 
skogsforbiittringsobjekten, i synner-
het dikningarna av bordiga torvmar-
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ker, snart ar slutforda. Dessutom har 
den nya teknologin medfort speciella 
problem, i synnerhet i anslutning till 
skogsvarden och skogsskyddet. Ett 
allt noggrannare tillvaratagande av 
skogarnas biomassa utgi:ir ocksa ett 
viktigt forskningsobjekt, i synnerhet 
med tanke pa en i:ikning av den in-
hemska energiproduktionen. 

I alla dessa stravanden kommer vi i 
framtiden att bli tvungna att mera an 
hittills beakta de krav som ekologin 
och milji:ivarden staller. Man bi:ir 
ocksa fasta i:ikad uppmarksamhet vid 
manniskan, som arbetar i skogen 
under denna skogsbrukets hi:igme-
kaniserade tidsalder. Temat "manni-
skan och maskinen" har blivit dags-
aktuellt. 

Det ovannamnda utgi:ir endast vis-
sa antydningar om vad den standigt 
foranderliga tiden for med sig ocksa 
for skogsforskningen. Som ett all-
mant drag kan man konstatera att 
hela skogshushallningen, bade 
skogsbruket och trahushallningen, 
hadanefter bi:ir allt mera beaktas som 
en del av en sti:irre helhet, det foran-
derliga samhallet. Ett annat sardrag 
ar att den har verksamma manni-
skan, hennes behov och hennes triv-
sel, framtrader allt tydligare. Allt det-
ta har utvidgat och berikat skogs-
forskningens verksamhetsomrade 
och man blir uppenbarligen tvungen 
att beakta dessa fragor allvarsamt nar 
man uppgi:ir programmet for den · 
framtida forskningen inom omradet. 

Utnyttjandet av 
forskningsresul ta ten 

Ett problem for sig utgi:ir formed-
landet av informationen om de er-
hallna forskningsresultaten till kon-
sumenterna sa att resultaten kan ex-
ploateras av det praktiska skogsbru-
ket. Skogsforskningsinstitutet in-
ledde redan i bi:irjan av sin verksam-
het publiceringen av en egen veten-
skaplig skriftserie Communicationes 
Instituti ·Forestaiis Fenniae (Metsan-
tutkimuslaitoksen julkaisuja), av vil-
ken 94 band med sammanlagt over 
583 forskningsrapporter har hittills 
publicerats. Ar 1963 forsi:ikte man 
forsnabba informationen genom att 
inleda en ny skriftserie Folia Fores-
talia - hittills 351 forskningsrappor-
ter - i vilken publicerades aven pre-
liminara resultat t.o.m. pagaende 
forskning och delresultat av_ mera 
omfattande forskningshelheter. 
Forskningsstationerna och forsi:iks-
stationen for skogsodlingen i Suo-
nenjoki inledde utgivandet av med-
delandestencil, dar man i koncentre-
rad form redogi:ir ocksa for prelimi-
nara forskningsresultat narmast med 
tanke pa det lokala behovet for det 
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prakti~ka skogsbruket inom statio-
nens verksamhetsomrade. 

Fi:irutom dessa egna publikations-
serier har forskningsresultat pu blice-
rats i form av artiklar i skogsbrukets 
och trahushallningens tidskrifter och 
i viss man aven i dagspressen. 

De organisationer till vilka forsk-
ningsrapporterna riktas och vilkas 
skogsbruk bedrivs under ledning av 
fackman, kan tillagna sig forsknings-
resultaten direkt ur ovan namnda 
publikationer. De enskilda skogs-
agarna bildar en egen grupp, soin pa 
olika satt informeras om forsknings-
resultaten genom de organisationer 
som framjar skogsbruket: central-
och distriktsskogsnamnderna samt 
skogsvardsforeningarna. En viktig 
kanal for information ar exkursioner, 
vid vilka besi:iks aven Skogsforsk-
ningsinstitutets forsi:iksparker. 

Under senaste tid har for forskare 
och fackman de gemensamma ex-
kursionerna, symposierna och for-
skardagarna vid stationerna fatt en 
allt sti:irre betydelse ur informations-
synpunkt. Dessa tillfallen har fatt ett 
sarskilt varde genom att vid dem 
uppstar en dialog mellan forskarna 
och fackmannen inom det praktiska 
skogsbruket till nytta for vardera 
parten. 
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