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Lsts   i  Gefleborgs  Län  utsla.g   angående   inr.ättande  af   allm.än

flottled  i  Bogårdsåns   vattendrag  från  öfre  ändan  af  Hund-

gårdssjön  till  orsjön  i  Arbrå  socken;   I  hvilket  ärende

KMBefhde  på   ansökning   af  Adolf  Unger  A.   Andersson   för  Rör-

ströms   ångsåg,A.   Liljevahl   för  Simeå  ångsåg  och  Wallsta

Ångsågsaktiebolag  förordnat  Major'en   vid  Kongl.   Väg-   och

Vattenbyggnadskåren  m.m.   G.   Nyström  att,   med  biträde  af

kommisionslandtmätaren  E.   A.   Wahlman   och  Länsmannen  C.

Sundberg,   såsom  gode  män,   förr.ätta  syn  och   afgifva  utlåtan-

de;   hvarefter   och   sedan   syneförrättningen   den  2LL  Maj   1898

försiggått  samt  det  vid  förrättningen  förda  protokoll   jämte

synemännens   den  21  November  nämda  år   afgifna  utlåtande  hit

inkommit,   vederbörande   strand-,  bro~,   fiEke-och  vattenverks-
•ägare   samt  andr'a,   hvilkas  r'ätt  kunde  vara  af  frågan  beroende

blifvit   vid  vederbörligen  utlyst  sa.mmanträde  inför .KMB-de

här  å  Landskansliet  den  lL  sistlidne  Februari  i  ärendet  hör.-

da;   0Öh  har  öfver  hvad  dervid  förekommit  Majoren  Nystr.öm  af-

gifvit  infordr'at  utlåtande;   Gifvet  Gefle  Slott  å  Landskanslie

den  2L  April  1899.

Uti  det  vid   synen  för'da  prot;okoll  har  angående   vatten-

di'aget  och  de  omgifvande   stränder'nas  beskaffenhet  m.m.   an-

tecknats,   att  vattendraget,   som  från  sina  källor  i  ästra  de-

lar'ne   af  Arbrå   socken   i   den   s.k.   Hundgårdssjön   ernått   den

storlek,   att  det  kan  till  flottled  anv.ändas,   derefter  med

oafbruten  vestlig  riktning  genomlöper  Mörtsjön  i  hvilken

från  norr  inf aller  den  i  sin  öfre  del  sedan  år  1895  till

allmän  flottled  r'eglerade  Dalån,   och  efter.  ett  fall   af  6,3L

meter'   inom  Bogårdens  by  med   den  derinvid  liggand6  Bogårdens

qvarn  och  åtskilliga  husbehofsver'k,   bildar  den  omkring  2000
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meter  långa  lstesjön  samt  till  sist  sänker  sig  ytterligare

6,59  meter  till  Or'sjön,   som  utgör   en  vik  af  i,jusene   elf;

att  på  sträcEan  mellan  lstesjön  och  Orsjön   flerie   stör`r'e

och  mindiie  vattenwerk  hemta  drifkraft  ur  ån,   att  vatten-

draget  som  i  orten  kallas  Bogårdsån,  håller  en  längd.af

tillhopa  9150  meter`,   deraf  Hundgårdssjön  och  i   sarrma  nivå

liggande  Mörtsjön   och  Bogårdstjern  upptaga  5100  meter',   ån

mellan   sjöarine  1200  meter  och  lstesjön   jemte  utloppet  till

Orsjön  2850  meter,   samt   att   i   den   omgifvande   trakten   odlade

f.ält  sträcka  sig  näst,an  oafbrutet  ned  till  vattendragets

str.änder.   Af   syneprotokollet  inhemtas  vidare,  ±±±  Iste

flottledsförening  fö.r  flottning  mellan  lstesjön  och  Orsjön

anordnat  byggnader,  hvilka  dock   icke   ansetts   var'a  a.f  beskaf-

fenhet  att  kunna  i   allmän  flottled   användas,  utan  att  om-

byggnader   och  genomgående  reparationer   af  desaimia  fö-r  den

allmänna  flottningens  räkning  ver`kställes;   att  då  emeller-

tid  mindre  delar   af  nämnda  byggnader  vore   användbara,   syne-

männen  funnit  billigheten  fordra,   a.tt  den  blifvande  flottl

ningsföreningen  till  sig  löste  de   anstalter  och  arbeten  som

af  synemännen   antecknades   såsom.  befintliga  byggnader;   ±±±

de  dammar   åter,   hvilka.tvore  uppför.da  för  .ännu  i   gång   varande

vattenverk  och  som  med  någon  förändring   och   tillbyggnad  b.lef-

ve   till  gagn  för  flottleden,   borde  enligt  synem.ännens  mening

fortf arande  vara  de  nuvarande  egar'nes   tillhörighet,   dock   så

att   de  flottande,  mot  skälig  ersättning  en  gång  för  alla

förvärfvade  nyttjander'ätten  till  desamma,   så  lång  tid  all-

män  flottning  i  vattendrag  komme   att   ega  rum,och  att  under

denna  tid  delaktighet  i  darnmarnes  under'håll ålåge  de  flottan-

de;   j±±±  enligt  den  utredning,   som  för  anor'dnande   af  allmån

flottled  i  Dalån  den  3   april  1893   af  vederbörande  synemän

åvägabragts  rörande  vattentillgången  i  n.ämnda  å,   som  utgjor~
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de  Bogår'dsåns   vigtigaste  tillflöde,  någon  vattenbrist  för  vatH

tenverken  i  Bogårdsån  icke  vore  att  befara;   att  vattendragets

bredd  å  den   sträckning  genom  Bogår'dens   och  lste  Byar,   der  r'in~

nande   vatten  förefunnes,   vexlade  mellan  20  och  L2,6  metei',   me-

dan   sjöarne  åter  have   en  br'edd  af  mellan   500   och  800  meter;

att  något  yrkande  om  särskilda  anordningar  för  fiskets   skyddan-

de  icke  under'  förr..ättningen  framkommit;   att  då  flottningen

öfver   sjöarne  korrime   att   ske     i  ringbommar,   densamma  icke  kunde

verka  störande  på  vattendragets  nyttjande   såsom  farled;   att

enär  de  2ne   sågarne  i  Bogården  och  lste  l.ämpligast  finge  sitt

timmer  framfördt  utan   sammanblandning  med  det   allm.änna  flott-

godset,   helst  förvaringsplatser  funnes  i  de   ej  långt  från  så~

garne  befintliga  stör'r'e  och  mindre  lugnvattnen,   synemännen  ej

ansett  nödigt   att  .för  nämnda  sågai's  r'äkning  särskilda  skilje-

st,.ällen  anordnades;   att  delegare  i  lste  Flottledsför]ening  be~

stridt  behöfligheten  af  den  föreslagna  allm.änna  flottleden

och  påyrkat  att  fortf arande  få  uppbära  afgifter  för  flott-

ningen  i   den   enskilda  flottleden  mellan  lstesjön  och  sjön  Or,

der   anlagda  flottningsbyggnader  fortfar.ande  vore  användbara;

såht  att  yr'kanden  tillika  framkommit  dels  att  timmerflottars

qvarlig.gande  i   sundet  mellan  Bogår`dssjön  och  ån   skulle  förbju-

das,   dels  att  timmer  icke  finge  löst  framflyta  i   sjöarne,   dels

att  flottleden  bor'de  vid  dammar'ne  tagas  för'bi  vattenverket,

dels  ock   att  dammen   för'  Bogår.ddsågen  måtte   sänkas   till   sitt

8amla  lä8e.

Rör`ande  för   flottleden  erforder'1iga  byggnader'  och  anstal-

ter  hafva   synemännen  afgifvit  följande  förslag:

Kostnadsför'slag   etc ..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ~.   Bil.   a.

Härvid  hafva  synemännen   anmär'kt   att  de  få  och  mindre  lämp

liga  byggnader,  hvilka  uppförts  af  lste  flottledsförening,   lik-

som  öfriga  befintliga  anordningar  för  flottningen,   uppskattats
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till   sina.  nuvmrande  verkliga  v.ärden;   att  lösen.för  den  jord,
som  er'fordrades  för  rensningar,  upptagits   till  belopp,   som  en-

1igt   synem.ännens  mening  motsvarade  v-ärdet;   att  ytvidden  af  den

mark,   som  borde  för  .ändamålet  för'värvas,   vore  på  hvarje   ställe

antecknat,  för   att  1.äggas   till  grund  för  den  åtkomst  till  maLfken

utån  hvilken  det  allm.ännas  r.ätt  till  flottledsbyggnader  icke

kunde  vara  bevarat;     samt  att

fihii±

å  handlingarne  bifogad  k%rita  ö.f-

ver  vattendraget  med  profiler  af  åns   tvenne  delar'  inom  Eogår-

dens  och  lste  byar  utm.ärkts   så  väl                       nya  eller  ombyggda

r.ännor   samt  ock   de   damma.r  hvilka  borde  bibehållas.

Efter  antecknande  att  sökandena  beräknat  virkestillgången

i  vattendraget  under'  de  n-ärmast,e   tio   åren  till   50.000   st.   årli-

gen,   pappersved  här'i  inräknat,  hafva   synem.ännen  meddelat   detta
"Utlåtande   .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  Bil.   b.

Af  förekommen   anledning  har'  vederbörande  revirförvaltare

med  tillk.ännagifvande  att  icke.  från  någon  under   skogsstatens

kontroll  eller  förvaltning  stående  skog,  virke    kunde  till  ifrå-

ga.s'abta:  flottleden  utdrifvas,   för'mält  sig   anse  den   af  sökandena

uppgifna  timmerm.ängd,   som  kunde   för  flottleden  påräknas,   vara

s annolik .

Vid   sammanträdet   inför'  Kongl.   Majts   Befhde   den  ]h  sist-

1idna  februari  hafva  en  delt  armärkningar  mot  de     af   synemännen

försslagna  åtgär'derna  fr'amkommit,   hvarjemte  yr'kat;s   dels  ökadt

skydd  för  nedlagda  vattenledningsrör,   fisken  och  lins'änkeplatser,
ad  båtfärd  och

husbehofsflottning  och  för  vattentillgångensdels  åtg'ärder  fö-F

bevarande  åt  vattenverken,   dels   ock ers.ättningar  för  minskadt

fiske  och.för'   den  inkomst,.  som  lste  flottledsförening  hittills

haft  af  sin  enskilda  flottled,  men  hvilken  genom  allmän  flottleds

insättande  konme  att  upphöra.,   äfvensom  förhöjning  i  föreslagen

ersättning  för  lste  qvarh-  och
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Detta  med  hvad  mera  handlingar.na  innehålla  har  L-et   tagit  i

öfverv.ägande;   Och  pröfvar'  L-et   sk.äligt   föror'dna,.   att   i

Bogårdsåns   vattendr'ag   från   och  med  Hundgårdssjön   till   Orisjön   i

Arbr'å   socken  allmän  flottled  vara   skall,   dock  med  vilkor  att

de   af   synemännen   förordade   och  i  här  of van   intagna  förslag

n.ärmare   angifna  byggnaderi  och  aribeten   till   skydd  för'   str.änderna

och  flottningen  underlåtande  varda  utförda   samt  fullbor'dade

och  till   af syning   anmälda  inom  2   år  fr'ån  det   dessa  utslag

vunnit  laga  kr'aft  eller  behörig  fastst.ällan;   hvar'je   att  föri

flottleden   erforder'lig  mar'k   eller  lägenhet  bör'  föri  densamma

i   vederbörlig  ordning  för'vär'fvas,   i  hvilket  h.änseende  full-

st-ändig  utredning   skall   vid   afsyningen  för'ebringas;   kommande

f r.ågan  om  skyldighet  för  vederbörande   egare   att  af stå   jord

eller'   1ägenhet,   som  för  flottleden   er'fordrasj   i   saknad  af  god-+

villig  öfverenskommelse   att  bero  på  Kongl.Ma.j:ts  Nådiga  pröf~

ning,   för  hvilket  ändamål   det  åligger   sökandena  att   till  Kongl.

Maj:t   ingifva  underdånis  ansökning   derom,   åtföljd   av   sådana

handlingar',    som  omförm.älas   i   §   1   af  K  Kung.    ang..   vilka  för.e-

skrifter  i   anledning  af  hvad  om   jorids   elleri  lägenhets   af stå-

ende   föri   allmänt   behof   .är   för'ordnade   den  27  November'   18L5.

Angående   flottledens   insättande   och  begagnande  var.der   i

öfrigt  förieskr'ifvet  och  för'ordnadt:

att  flottleden   skall  ben.ämnas   Bogår'dsåns   allm.änna  flottled  och

utgör'a  ett  distr.ikt,

±±±  flottning  öfver   sjöar.ne   skall   försiggå   i  ringbommar,    med
iakttagande  därvid  att  den  ringbommeri  fästes   i  n-ärheten  af

båtars  till.äggsplatser,   flottgodset  s`åvitt  möjligt  får  l.ägga.s

på  sådant   sätt,   att  båtarnes  frsmkomst  till  land  inte  8ö+rhind-
ras;

±±±  flottningen  får  årligen  ega  r'um  från  årets  början  till  den
1   juli  och  sk8.1l  med   tillr.äckligt  manskap  så  bedr`ifvas   a.tt  vir-

ke  ej   var'der  qvarliggande  i  flottleden  längre  tid  än  nödigt  är;
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±±±  l.ängor  med  för  ändamålet  lämpliga  stöd  skola  så  förl.äg-

gas,   att   de,   såvitt  möjligt  är  och  der   strandegar'e   så  önskar,

j.ämv.äl  vid  lägsta  vattenstånd  för.blifva  flytande;

j±±±  öfver   damar  bygda.  flottningsrännor  ej  må  utgöra  hinder
för  verkst.ällande   af  nödiga  reparationer  å  dammarne,   och  att;

för  båtfar'ten  hinderliga  l.änsar  skola  årligen  ef ter  slutad

flottning  borttagas;

±±±  för  den  allm.änna  flottningens  behof  uppd.ämning  må   ega  r'um
till  den  höjd,   som  af  nu  befintliga  dammar  betingas,   dock

att  dammvattnet  ej  må  med  sådan  hastighet  påsl.äppas,   att

stränder  eller  verk   vid  vattendraget  deraf  kunna  skadas;   egan

de  veder'bö.rande  strand-  och  vattenverksegare   att   efter  eget

skö.n  öppna.  och  st.änga  dammar.ne  under   de   tider,   då  flottning

i  vattendraget  icke  pågår;

±±±  på  s.ätt   synemännen  föreslagit,   ett  tiiimiermagasin  skall
anläggas  vid  flottningsr`.ännans   utmynnande   i   Orsjön;

att  kostna.der  för'  f lottledesn  inr'ättande  i  enlighet  med  det

af   synemännen   afgifna.  kostnadsförslag  eller   sådan  ny  värde-

ring,som  i   §   8  mom.1  flottningsstadgan  omfö.rmäles,   skola

godtgöras   under   en  ber-äknad  amorteringstid   af  10  år  med

till.ägg   af   5  ¢  årlig  ränta  å  hvad  af  byggnadskostnaden  ogul-

det  innestår,   för  hvilket  ändamål   skall  under  den  tid,   som

till   mläggningskostnademas  g.äldande  åtgår,   dock  ej  öfver

10  år,   för'  det  virike,   som  i  flottleden  framflottas,   Qfgift

tillsvida.r.e  utgå  med   2,8  öre  för   enkelt   sågtimmer'   om  9,h5

meters   (3leng-fots)   l.ängd  och  i  förhållande  d.ärtill  för  an-

na.t  virke   sålunda  att   timmer  af  öfver  9,L5   t.o.m.   13,72  me-

ters   (31+5   eng.fot)   1.ängd   om  högst  581  millimeters   (15

Eng.tdms)   diameter  i  lill.ändan  samt                  under  209  milli-

meter   (9  Eng.tum)   i  fyrkant,   utan   afseende  å  l.ängden,   anses

lika  med  1±  timmer;   att   timmer   a.f   ö.fver  9,1+5   t.o.m.13,72
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meters   (31+5  Eng.   fot)    samt  öfver   381  millimeters   (15  Eng.

tum)   diameter  i  lilländan,   .äfvensom  björkar  om  229  millimeter

(9   Eng.    tum)\   i   fyrkant   och   der'öfver  utan   afseende   å   1-ängden,

anses   iika  med  L   timmer;   att  timmer   öfver  15.72  meters   (   h5

Eng.   fots)   l.ängd   anses   lika  med   6   timmer'   samt   att  kolved,

b.r.änsle,   pa.ppersved  m.m.                         ej   öfver`stigande   3,2  meters

(10,5  Eng.   fot)   längd   anses   lika  med  1/8   timmer;   dock   att

flottning   af   tirnmer'   af   öfver  13,72  meters   längd  .är  beroende

på  styrelsens  för  flottningsföreningen  bepröfvande;

att  ef ter  flottledens  öppnande  alla  byggnader'   skola.  i  full-

gott  skick  underhållas  på  den  flottandes  bekostnad  sålunda,   att

kostnaderna  h.ärför  hvarje   år  påföres  år.et,s  flottning;

att  innan  flottleden  efter  af sij-ning  blifvit  för  allm.änheten

upplåten '  flottni::oid::::e::::g::|:: åååhi=åtr::::  :::n::mt-
liga
tillstånd;   skolande  vid  sådan  flottning  iakttagas   de  vilkor,

som  må  hafva   deriför  i  hvarje   särskildt  fall  blifvit  best.ämda;

samt  ätt   i   det  förslag   till   reglemente  för   den  gemensamma  floti3|

ningen   som   jemlikt.10   §   i  flottningsstadgan  skall  till  Kunhbde

ingifvas  för  f astst.ällande  böra  upptagas  de  vilkor  hvar'under

enligt  nyssn.ämda  §   afgiftsfri  flottning  a.f  strandegarnes

husbehof svi:irke  må  försiggå   .

Hvad  angår  ers.ättning  för   skada   eller'   för.lust,   som  ge-

®om  flottningen  kan  uppkomm&,   h+änvisas   veder'börande   att   talan
'

tT`,{fl   sådant  h-änseende   särskilt  i  laga  ordning  utför.a  efter  befo-
t. _  ,.

g enhe t .

I)et  åligger   sökandena  att  ombesörja,   att  detta  utslag

uppaäses   i  Arbrå  sockens  kyrka,   samt  att  ett  här  utskrifvet

exemplar  af  utslaget  till  sama  kyrka  aflemnas  för  att  der

förva.ras;   Och  bö.r  behörigt  bevis   derom,` att  utslaget  blifvit
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på  n.ämnda  sätt  kungjordt,   af   sökandena  hit   insändas.

30   ~   LL5   dgr.

CMS

C.M.    Str'öm

JS

J.   Smith

Att  denna  handling  utgör  f otokopia  av  här  förva.r`at  ori-

gina.1koncept  betygar

G.ävle   i   landskansliet   den   50  maj   1956.

På   tjänstens  vägnar:

Sigurd  Melander

Sigurd  Melander
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