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Utlåtande.

Med   anledning  ai-  hvad   sålunda  under  förrättningen   förekommit

och  då  någon  inv.ändning   ej  hafvit  fr'amst.äld  mot  yrkandet   att  före-

varande   allmänna  flottled  måtte   efter  Bogårdsån  öppnas,   men  der-

emot  med  h.änsyn  till  den  betydande  vir'k6stillgång,   som  ärt  af  vat-

tendr.aget   såsom  utfartsväg  beroende,   den  ifrågasatta  åtgärden  kan

sägas  vara  af  nöden,   medföra  ga.gn  för  o.rten  och  l.ända   till  nytta

för  det  allmänna,   utan  att  afsevärdt  förfång  fö.r   strand  och.vatten-

ver'ksegare   derigenom  torde  uppstå   -   förorida   synem.ännen   det  täcktes

Kungl.   Maj:ts   Befallningshafvande  för'orda  att   i   Bogårdsån  fr'ån  ooh

med  Hundgårdss``a.ön   till   0rsjön  i  Ar'bfå  socken   allm'än   flottled  vara

skall.

Då  båtled  ej   finnes   annoristädes   än  på   sjöarne,   då  fiske  och

vattenmark   ej   genom  uppdämning  för  flottningens   r.äkning  eller   a.f

t,imrets  påstötning  kunna  skada.s,   då   stränder.nas  beskaffenhet   efter

åarne  ej  betingar  inskr'änkning  i  flottningsrörelsens  frihet  och

ringbomsflottning  e.fter  sjöar'ne   i  regel   ej  berör  landet  derst.ädes

och  det  för'  öfrigt  åligger  de  flottande  att  gifva  ers.ättning  f ör'

skador.   och  intrång,   hemställa   synem.ännen,   att  flottning  i   Bogår'ds-

ån  må  var'a  tillåten  hvarje  tid  af  året,   då  vattentillgång  sådant

medgifver.

För  flottningens  behof  må  uppd.ämning  ega  rum  till   den  höjd,

som  af  nu  befintliga   dammar  betingas,   dock   får`  damvattnet  ej  med

sådan  hastighet   sl.äppas,   att   str.änder  och  £verk  deraf  kunna  taga

skada,   varande   str'and-   och  vattenverks.öga.r.e  berättigade   att   efter.

eget       sk.ön        öppna  och   sluta  dessa  dammar,   då  flöttning   i  vatten-

dr'aget   ej   pågår.

Omständigheter.  hafva   ej   förekommit,   som  fö.r'anleda   till  undan-

tag  från  gällande   fö-reskrifter  om  timr'ets            ?

Då  enligt  r'eglemente  för  Ljusne   elfs  flottningsföriening   det

åligger'  virkesegar'e  att  i  elfven  ''utvälta  sitt  timmer"   och  då

Bogår'dstimret  inkommer'  i  Ljusne   elf  på   en   str'.äcka  der  flottning
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sker   i   ringbommar,   måste   detsamma  genom   en   ser'skild   anordning

vid  ränn.ändan  för.hindras   att   sprida   sig  kring  Or.sjön,   fö.r'  hvilket

ändamål   ett   timmermagasin   derstädes   är   i  ko-fltnadsförslaget  intaget;.

Såväl   till   strandegar'es  beqvämlighet  vid   samfär'dsel,   slåtter,

husbehof sflottning  och  andr'a   sysslor  som  till  för'ekommande   af

osk.äligt  uppehåll  för   samligt  flottgods  bör  efter  synem.ännens

mening   flottning  med  tillr'.äckligt  manskap   så  besör'jas,   att  vir`ket

ej   i   störire   eller  mindre  par'tier  varder  1.ängre   tid,   .än  nödigt  är,

i  flottleden   qvar'liggande.

I   enlighet  med  uppr'.ättadt  kostnadsförslag  böra  rensningar,

dammar,   rännor,   länsar,   timmer.magasin  m.m.   för  flottningens  under-

lättande  och  strändernas   skyddande  inrättas  eller  bibehållas,   till

följe  hvaraf  det  belopp,   som  de  flottande   skola  genom  amortering

gälda  till   dem.   som   förskjutit        anläggningskostnaderna,   torde

best.ärrimas   till   88L0  kronor  och  föreslå   synemännen   tiden  för'   arbe-

tenas  fullbordande  till  högst   två  år  efter'  det  koncessionsresolu-

tion  tagit  till  sig  laga  kraft  eller  slutligt  utslag  i  målet  med-

delats;   börande   sökanden  vid  a.fsyningen   förete  bevis   der'om,   att

den   jord  som  till  anläggningen  erfor'drias  blifvit  fö.r  flottledens

r.äkning   i  laga  ordning  förv.ärfvad,   för  hvilket  .ändamål   synem+ännen

tillstyrka,   att  Kongl.   Maj:ts   Befallningshafvande  behagade  förorda

r'ätt   att  exproprier`a   sådan  mark   eller  lägenhet,   'om  hvnars   afståen-

de  godvillig  öfverenskommelse  till   äfvent;yrs e:j..`kunnat  träffas.

i  fråga  om  grunderna  för  uttaxering  af  kostnaderna  för  flott-

leden  hemställa   synemännen:

att  vattendraget  måtte  ut;göra  ett  flottningsdistrikt  och

ben-ämnas  Bogårdsåns  allm.änna  flottled,

att  då  någon  tinimeruppgift  ej   ingifvits  f rån  revirförva.1ta-

ren,   antalet  af  nedgående   timmer  må   i   enlighet  med  Herr  P.A.   Fahl-

ströms  utredning  angående  virkestillgången,  med  med  någon  reduk-

tion  för  pappersvedsslanor,   antaga.s   till  hoooo   st.   årlige`n,
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att  anl.äggningskostnaden   fördelas   att  utgå  genom  viss  af -

gift  å  hvarje  stycke  flottgods,
att   amorteringstiden,   under  hvilken   samtliga.  byggnader

och  anstalter   skola  g.älda.s,  må  ber.äknas   till  tio  år,

att  r.änta  å  uttaget  oguldet  kapital  må  talas  efter  fem

procent,  hvar.med  tioåriga  annuiteten  för   amortering  af  bygg-

nadskostnaden  uppgår   till  13  procent  eller  llLL9.20  kr,

att  flottledstaxa  i  öfverensstämmelse  dermed  f astst.älles

till  2,8  öre  för   enkelt  timmer.

Rör.ande   det  inbördes  förhållandet  de  olika  virkessorter.na

emellan   tillstyrka  si/nem.ännen  att  de  föreskr.ifter,   som  i   detta

h.änseende  .äro   gifna  för  de  flotta.nde  i  ljusne   elf ,   blifva  g.äl-

1ande   jemv.äl  för  Bogårdens  flottningsförening,   i  hvars  reglemen-

te  de  böra  inflyta.

Beträffande  slutligen  stra.ndegar'es   frihet  för   sitt  husbe-

hofsvirke  från  deltagande  i   gemensam  flottning  och   dermed  före-

nade  kostnader   torde   f`öreskrifter  rör&nde   såväl  anm.älan   om

tillämnad   sådan  flottning  och  tiden  för   dess  utöfvande,   som

ock   ansvar'at  för   skador  och  intrång  å  byggnader,   str'.änder  och

verk,  mgm„   som  af  denna  flottning  vållas,   l.ämpligen  böra  infly-

ta  i   det  reglemente,   som  Kongl.   Maj:ts  Befallningshafva.nde  kom-

mer  att  fastställa  för  den   allm.änna  flottningen  i  Bogårdsån.

Gefle   den   21   November   1898.

E.A.   Wahlman

Gust.   Nyström

Carl   S-undberg.

R`ätt  avskrivet,   intyga.:
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