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Forord
Drammensdistriktets
Skogeierforenings ledelse har funnet det ønskelig at det i forbindelse med organisasjonens 50 års jubileum legges
fram en oversikt over dens tilblivelse, dens utvikling og dens arbeid
i dag.
For å kunne gi et riktig bilde av Skogeierforeningens
virksomhet kom man til at det ville være nødvendig å ta med en fyldig
omtale av utviklingen
i skogbruket
i Drammensvassdraget
fra
de eldste tider og fram til i dag. I denne utviklingen ligger nemlig
bakgrunnen, forutsetningene
og mulighetene
for foreningens
virksomhet. Dette forhold fører kanskje til at leserne av denne bok synes
at omtalen av Skogeier foreningens Virksomhet har fått en relativ
beskjeden plass i forhold til det eldste stoffet. I det historiske perspektiv er imidlertid 50 år bare et kort tidsrom, og skal vi virkelig
forstå det som har skjedd i vårt skogbruk i første halvdel av dette
hundreår må vi stoppe opp å se oss tilbake på forholdene slik de var
før vi fikk en organisasjon for skogeierne.
Man må være klar over at de største resultater av en skogeierforenings arbeide er av en slik karakter at de vanskelig lar seg påpeke. Jeg tør likevel påstå at foreningens virksomhet
har vært
av avgjørende betydning for lønnsomheten i distriktets skogbruk og
derved også for den produksjonsmessige
framgang.
Etter hvert
som foreningen tar opp nye oppgaver til fremme av skogbruket, vil
dens betydning og innflytelse for skogbrukets utvikling ytterligere øke.
Skogbruket har gjennom de siste 50 år gjort store framskritt, men
det er ennå langt igjen før skogenes produksjonsmuligheter
er fullt
utnyttet. Det er et mål vi arbeider mot. Med den sterke oppdeling
av skogarealet som vi har i vårt land, er det naturlig med et sam-

