Underdånigt förslag
till
xx

FÖRORDNING
om

sågverks

anläggande

och

begagnande.

H e l s i n g f o r s , å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Till Hans Kejserliga Majestät

Från den för revision af författningen rörande sågrörelsen nådigst nedsatte komité.
Underdånigst,

Den komité, som enligt Eders Kejserliga Majestäts nådiga förordnande af den
17 sistlidne september blifvit kallad att afgifva ej allenast underdånigt utlåtande huruvida tidsenligt och af omständigheterne påkalladt vore att sågrörelsen i landet befriades från de band, hvaraf den enligt gällande författningar är beroende, utan ock förslag till de åtgärder, hvarigenom tillfälle till ändamålsenlig utveckling bereddes denna
för landet vigtiga näringsgren, får, efter numera afslutade öfverläggningar i ämnet, till
fullgörande af detta nådiga uppdrag, här underdånigst framställa de åsigter, hvilka i
berörde hänseende hos komitén gjort sig gällande, jemte de skäl, som för dess hosgäende underdåniga förslag till förordning angående sågverks anläggande och begagnande
legat till grund.
Redan länge har tillgodogörandet af alstren från landets skogar intagit ett
bland förnämsta rummen y dess industri och denna näringsgren för landets sjöfart och
handel varit af största betydelse. Då ännu i de senaste åren försågade trädvaror
uppgått till omkring två tredjedelar af landets hela exportvärde, och sålänge landet
veterligen icke erbjuder något annat naturalster som i motsvarande mon kunde i
nämnde hänseenden ersätta dess skogar, tilldrager sig sågrörelsen otvifvelaktigt den
största uppmärksamhet och omvårdnad.
Ju mera insigten om skogarnes vigt och oumbärlighet, både för landets hårda
klimat och såsom en af dess väsendtligaste inkomstkällor, vunnit insteg, desto mera
oroande har deras märkbara aftagande framställt sig. Det oaktadt hafva, i följd af
jordägarens erkända rätt till fritt förfogande äfven öfver denna del af sin egendom
och emedan kunskapen om en ordentlig skogshushållning varit först en senare tid förbehållen, någre åtgärder omedelbart egnade skogens bevarande ej kunnat af lagstift-
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ningen vidtagas. Om man undantager de stadganden som åsyfta äganderättens skydd
emot olofligt intrång, inskränker sig lagstiftningen i afseende å skogarnes vård till
sparsamma föreskrifter, mera såsom goda råd och varningar än egentliga laghud. En
missförstådd uppfattning om sågarnes inverkan på skogarnes bestånd gör dock härifrån ett anmärkningsvärdt undantag. Af välment omsorg för skogarnes bevarande utfärdades mer eller mindre inskränkande förbud mot kronoskogarnes upplåtande till
försågande och den ursprungligen fria sågningsrätten å salusågarne begränsades till
ett visst afverkningsbelopp, lämpadt efter stocktillgången i de enskilda jordägares skogar, från hvilka stock för sågen varit påräknad jemte det hvarje dylik inrättning för
att betryggas vid den stocktillgång för hvilken den skattade och tillika skyddas mot
nya sågars tillkomst, tillerkändes vissa bestämda skogsområden till afverkande, dock
endast såvidt sådant kunde med skogsägarens rätt till förfogande deröfver sammanstämma. Hvad åter angår anläggning af husbehofssågar tillätes dylika för att förekomma den förödande och skadliga klyfningen med yxa af stock för hvarjehanda husbehof, likväl inskränkte i afseende å stocktillgången till anläggarens egen skog. Af
samma ekonomiska orsak, hvartill andra juridiska skäl slöto sig, bibehölls jordägarens
rätt att medelst handsågning bereda sig bräder af egen skog, både till husbehof och
afsalu oförkränkt. Sådant oaktadt fortgick skogarnes aftagande dels till följd af den
omständighet att med en stigande befolkning åkerbruket allt mer och mer inkräktade
af skogarnes områden, dels ock hufvudsakligast af vanvård och bristande värde. Men
då de förteckningar, tullkamrarne redan i början af detta sekel ålades hålla öfver exporterade trädvaror, tillika visade att utförseln vida öfversteg den å sågarne tillåtne
afverkningen, trodde man sig finna upphofvet till det onda nästan uteslutande i sågrörelsen och botemedlet i ytterligare inskränkningar deri och en skärpt kontroll. På
denna ståndpunkt af frågans uppfattning befinner sig ännu nådiga förordningen om
skogarne i landet af den 9 september 1851. Genom densamma inskränktes sågarnes
verksamhet äfven till tiden och en mera tillförlitlig kontroll infördes.
Det helt och hållet förfelade ändamålet har tillfyllest ådagalagt att den beträdda vägen icke varit den rätta. Inskränkningarne uti afverkningens belopp och i
tiden för sågarnes verksamhet har lika litet förmått skydda kronans skogar från förödelse som införa en bättre hushållning i den enskildas eller stäfja missbruken i sättet för skogarnes afverkning. Å etthundra sjuttioen salusågar, som år 1859 funnos i
landet, utgjorde antalet af till afverkning tillåtna stockar femhundrafem tusen stycken,
motsvarande omkring tvåhundratvåtusen femhundra reducerade tolfter utskeppningsvirke, och enligt tullkamrarnes förteckningar belöpte sig exporten för samma år till
nära åttahundrafemtio tusen reducerade tolfter. Det före år 1851 öfverklagade förhållandet har sålunda förblivit oförändradt, med den åtskilnad likväl att öfverexporten numera ej till den grad som derförinnan utgöres af sågarnes tillverkningar. Egentliga följden af ofvannämnde inskränkningar och den skärpta kontrollen har, oberäknadt missbelåtenhet och frestelse till demoraliserande underslef, fastmer endast varit
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den, att all stocktillgång, som sågarne förhindrats tillgodgöra, hemfallit under handsågningen. Denna industri bar på senare tider beklagligtvis fått den öfverhand att mången sågägare, på samma plats der sågen nödgats stå overksam, sett sig föranlåten att
till handsågning använda ett större antal arbetare dagligen, och att å nere orter, der
nämnde för såginrättningarne ogynsamma förhållanden lagt hinder i vägen för deras
anläggande, skogarne af allmogen genom handsågning tillgodogjorts till den myckenhet att exempelvis den icke obetydliga trädvaru exporten från städerna Raumo och
Nystad uteslutande och från Björneborg till väsentlig del vant grundlagd på allmogens handsågade bräder. Härigenom har, utom förlusten af flere tusen arbetsdagar,
hvilka rätteligen bordt tillhöra jordbruket men som till oberäknelig skada frångått
detsamma, en del af råämnet genom bilningen af stocken, som gemenligen föregår handsågningen, förspillts och med drygare kostnad en sämre vara producerats. Det handsågade brädet kan nemligen ej erhålla samma jemnhet och precision i formen som det
hvilket med machin tillverkas och står derföre i utlandet, der desse egenskaper högt
värderas, i ett omkring trettio procent lägre pris. Detta förhållande har åter ej blott
vållat ganska känbar minskning i de för trädvarorna till landet införde kapitaler, utan
ock återverkat på skogens värde, hvilket, redan förut undertryckt i saknad af nödig
konkurrens, förblifvit, oaktadt skogarnes aftagande, så ringa att i de inre skogstrakterne priset å skogsprodukter för närvarande föga öfverskjuter kostnaden för deras
fällande och utförande utur skogen. Då skogen sålunda fortfarit att vara nästan värdelös, är den fullkomliga liknöjdhet som hos allmogen röjer sig i behandlingen af densamma, likasom ock den ringa brottslighet man fästat vid åverkan i skog, förklarlig,
men framför allt har skogen i följd deraf nödgats umbära den omvårdnad och skötsel, som betingar dess vidmakthållande. Till dessa menliga inflytelser bör ännu läggas att sågarne qvarhållits å samma låga ståndpunkt de i afseende å konstruktion och
förmåga att tillverka en värderikare vara länge innehaft, emedan alla uppoffringar,
utöfver det redan i såginrättningen nedlagde icke obetydliga kapitalet, måste för en stor
del af året, under sågarnes tvungna overksamhet, förblifva ofruktbara.
Onekligt innebär skogens värdelöshet den väsendtligaste orsaken till dess förödande, emedan skogen, lemnad åt sig sjelf, antingen genom vanvård eller skonslös
medfart går under, eller nödgas gifva vika äfven för den minsta fördel dess undanrödjande kan medföra. Den omständighet att, i anseende till skogens långsamma återvext, dess tillgångar af en fri sågrörelse innan kort kunna uttömmas, leder icke till
den slutsats att skogarnes utödande af den fria sågrörelsen blefve en följd. Ty sålänge sågrörelsen utgör nästan den enda och mest vinstgifvande industrien för skogsalstrens tillgodogörande, är det ock sågrörelsen hufvudsakligast förbehållet att gifva
skogen ett högre värde, hvarigenom ej allenast skogen skyddas från van vårdens förödelser, i jemförelse hvarmed sågningens, — under hvilka omständigheter som helst,
— alltid måste anses för en vinst, utan ock en gräns för sjelfva sågrörelsen sättes.
Då skogens värde genom densamma höjes derhän att ägarens fördel ålägger honom
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att åt den egna omtanke, arbete och kostnad och att förvärfva sig den insigt vetenskapen erbjuder till förstärkande af naturens växtkraft, skall samma fördel äfven föreskrifva honom måttet för afverkningen, i förhållande till återväxten, och landet sålunda försäkras om en ständig tillgång på skogsalster. I denna mening är skogarnes
bestånd af sågrörelsen och dess ändamålsenliga ordnande beroende. Emedan såsom
nämndes, skogens värde betingas af sågrörelsen och de förhållanden densamma är underkastad, samt i följd deraf måste stiga och falla i den mon sågrörelsen nedtryckes
eller förmår höja sig, måste ock hvarje åtgärd som förlamande inverkar på denna industri i sin mon utöfva ett menligt inflytande på skogsodlingen, likasom omvändt öppnandet af ett fritt fält för sågrörelsen till verksamhet och täflan samt möjligheten att
tillegna sig en nyare tids på den tillämpliga uppfinningar, ofelbart skall höja skogens
värde och i sin ordning framkalla vilkoren för dess bevarande.
På de skäl komitén här ofvan haft nåden framställa hyser komitén den fasta
öfvertygelse att de skrankor, af hvilka sågrörelsen för närvarande är hämmad, verkat
i motsatt riktning än med dem åsyftats, till skada både för det allmänna och den enskilde, och tvekar derföre så mycket mindre att tillstyrka sågrörelsens frigifvande, som
Eders Kejserliga Majestät numera låtit inom alla kronan förbehållna skogar införa en
ordnad skogshushållning, för hvilken kostnaden endast kan godtgöras genom skogens
förhöjda värde, och den fria sågrörelsen äfven i menligaste fall ej kan på den enskildes skogar inverka mera förstörande än den vanvård, hvaraf desse på de fleste orter
af landet för det närvarande hemsökas. Icke heller anser komitén några inskränkningar i sågningsrätten af omogna trän vara af hehofvet påkallade eller lända till någon båtnad, dels emedan kronans skogar numera äro skyddade för olofligt intrång,
och dessa för öfrigt afverkas i enlighet med forstnärliga grunder, dels emedan den enskilde jordägarens rätt till förfogande öfver sin skog är oinskränkt och denne vid användande af sådane skogsprodukter för hvilkas återväxt en kortare omloppstid erfordras, åtminstone i de fleste fall torde finna sin fördel att låta dem i sågrörelsen ingå,
hällre än att dem till bränsle och annat mindre begärligt virke föryttra.
Som all kontroll öfver sågarnes verksamhet i följd af den föreslagna sågningsfriheten måste förfalla, och med afseende jemväl å de grunder för beskattningen komitén ansett böra införas, till framställningen hvaraf komitén senare återkommer, skulle
äfven den hittills gällande skilnaden emellan salu- och husbehofssågar upphöra.
Då emellertid erfarenheten visat att inom hvarje industri, hvilken förut strängt
bunden med ens lösgifves, en omständigheterne alltför öfvervägande konkurrens uppstått, som ej blott medfört mången enskilts undergång, utan ock stundom för en längre tid förlamande inverkat på densammas vidare utveckling, och till förekommande
deraf att någon såginrättniing af så vidsträckt omfång och med så stora kapital resurser kunde uppstå att den nedtryckte de mindre och utestängde all konkurrens, har
komitén likväl ansett medel böra läggas i styrelsens händer att i dessa afseenden ordna
sågrörelsen. För detta ändamål torde styrelsen böra förbehållas rätt att meddela till-
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stånd till anläggning af sådane sågar som äro ämnade att drifvas med vatten, ånga
eller varm luft, emedan endast deras verksamhet kunde i förenämnde hänseenden blifva
af inflytande, äfvensom att ingripa i bestämmandet af antalet och beskaffenheten af
de sågramar som i dem komme att användas; dock under förutsättning att inskränkning i såganläggningsrätten endast ur dessa synpunkter bedömmes; och att nämnde
inskränkningar, sedan de farhågor som föranledt dem blifvit aflägsnade och sågrörelsen i dess nya skick vunnit stadga och säkerhet, jemväl borde bortfalla.
Genom omförmälde bestämmelser komme väl den ridderskapet och adeln, såsom privilegium, medgifna rättigheten att å egne frälseägor anlägga husbehofssågar
utan tillstånd att förfalla; men sådant vore dock oeftergifligt, då skilnaden emellan
salu- och husbehofssågar upphört.
Deremot har komitén ansett något särskilt tillstånd ej erfordras för anläggning af vädersågqvarnar och såginrättningar som drifvas med dragare, af orsak att
dylika verk ej kunna gifvas något betydligare omfång och derföre stå nära handslöjden. Hvad åter angår handsågningen, har komitén, oaktadt det menliga inflytande
denna handtering visat sig hafva utöfvat, trott sig icke knnna tillstyrka något förbud
mot skogsprodukters tillgodogörande dymedelst till försäljning, såvida handslöjden enligt gällande lagstiftning i allmänhet är tillåten och i hvarje fall någon kontroll i detta
afseende ej stode att åstadkommas samt komitén för öfrigt icke kan inse på hvilka
skäl ett dylikt förbud kunde rättfärdigas, sålänge alstren af en jordägares skog medgifvas tillhöra honom. Komitén hyser deremot den förhoppning att handsågningens
utestängande lämpligast befordras af den befriade sågrörelsen och att synnerligast ångsågarne skola dertill medverka genom möjligheten af deras inrättande öfverallt och
emedan desse verk ej äro underkastade de tillfälligheter och hämmande omständigheter af hvilka vattenverken bero.
I betraktande deraf att, hvad angår de egentliga sågprodukterne, bräder och
plankor, tillverkningens belopp hufvudsakligast beror af ett större eller mindre antal
sågramar och deras beskaffenhet, men att deremot användandet af en större drifkraft,
än som nödvändigt erfordras för ett gifvet antal sågramar, ökar tillverkningen endast
i en viss mindre grad, hvars öfverskridande, genom uppkommande alltför stark friktion, skulle medföra sågapparatens förstöring och en tillverkning af ringare värde, har
komitén ansett någon annan begränsning af drifkraften ej böra äga rum, än, såvidt
vattensågverken angår, uti uppdämningsvilkoren innefattas. Endast med iakttagande
deraf att sågramarnes fastställda antal och beskaffenhet samt uppdämningsvilkoren ej
rubbas, torde sågägarene jemväl böra äga frihet att efter godtfinnande uppföra, inrätta
och förändra sågverken samt förse dem med centersågar och andra sådane inrättningar, hvarigenom dem bereddes tillfälle att åstadkomma äfven andra och värderikare
tillverkningar, än hitintills varit fallet.
I afseende å den omgång som vore att iakttaga innan tillstånd beviljas till
ny såganläggning uti vattendrag som ej är helt och hållet beläget inom sökandens
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ägor, synes, såvida dämningsvilkoren väsentligen inverka på öfver- och underbyggares
rätt, de härfövinnan iöreskrifne landtmätare- och häradssynerne böra bibehållas, utan
att dock någon undersökning om stocktillgången vidare skulle erfordras. Men emedan
dylike rättsfrågor ej kunna äga rum vid anläggning af sågverk uti vattendrag som till
källor och utlopp befinnes inom sökandens ägoområde, eller af sådane sågverk som
drifvas med varmluft eller ånga, torde någon vidare omgång i afseende å dem ej erfordras, än att ansökningen behörigen kungöres, på det en hvar, som anser sin rätt
af frågan bero, må lemnas tillfälle att med sine påminnelser inkomma.
Vid granskningen af de grundsatser, som för beskattningen af sågverken uti
hitintills utfärdade författningar äro fastställde, finner komitén väl desamma öfverensstämma med de principer som enligt vårt beskattningssystem för likabeskaffade näringsgrenar i allmänhet äro gällande. I enlighet dermed hafva endast salusågarne
blifvit beskattade, hvaremot husbehofssågar och handsågningen varit från all annan
skatt frie, än såvidt en sådan kunnat i jordskatten ingå. Den från salusågarne utgående skatten, beräknad efter den tillåtna afverkningens belopp eller ett på förhand
bestämdt antal stockar, är fastställd till en femtondedel af tillverkningen då sågen är
grundad på stocktiilgång från fremmande skogar, och till en tolftedel deraf då stocken
är påräknad från sågägarens egen skog. Den häri antagne åtskilnaden synes dock ej
hafva skäl för sig, emedan det för beskattningen alltid måste vara likgiltigt om det
för sågen nödiga rörelsekapital består i penningar eller penningevärde. Den ena sågägarens stockskog medför ej heller framför den andras penningar någon fördel, så
länge hvardera äro lika underkastade konkurrens inflytelser. För öfrigt lider detta
beskattningssätt äfven en brist deri att hvarje en gång för alla till beloppet bestämd
produktionsskatt innebär en ojemnhet och orättvisa, då den alltid till lika belopp utgår antingen den förutsatta tillverkningen ägt rum eller ej. Men oberoende af dessa
brister blir af sågrörelsens frigifvande förändring i beskattningssättet en nödvändig
följd. Om sågarne framdeles skola direkt beskattas borde en tillförlitlig kännedom
om tillverkningens belopp kunna vinnas. Men en tillfredsställande kontroll i detta
afseende står ej att genomföras och skulle alltid leda till mångfalldiga och invecklade
omgångar samt, efter allt förutseende, framkalla missbruk och underslef. Dessa olägenheter synas, enligt komiténs tanke, bäst kunna undvikas om sågskatten öfverflyttas
på exporten, som utgör en verklig produkt af försågningen samt den största och värderikaste delen deraf. Hvad särskildt angår sågarnes tillverkningar för den inhemska
förbrukningen, så torde redan i och för sig hvad slags beskattande som helst inom
landet tillverkade nödvändighetsvaror för inhemsk förbrukning föga vara med det allmännas fördel öfverensstämmande. Någon säker grund för bestämmandet af beloppet
utaf en dylik skatt finnes ej heller, i följd hvaraf den alltid blefve godtycklig och
ojemn. Genom husbehofssågarnes likställande med salusågarne, skulle de sistnämndes
beskattande i nämnde hänseende, då sådant för de förre ej kan komma i fråga, innebära en obillighet och orättvisa. På dessa skäl och då den inhemska förbrukningen
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af sågarnes tillverkningar är jemförelsevis obetydlig och af ringa värde, har komitén
ansett någon sågskatt för den inhemska konsumtionen ej böra äga rum.
Med afseende å dessa omständigheter har komitén trott sig äga grundad anledning att tillstyrka sågräntans upphörande och att i dess ställe exporten belägges
med en särskild skatt, hvilken, såsom representerande sågräntan, borde förblifva oföränderlig och skulle, under benämning af sågnings afgift, debiteras och uppbäras å vederbörande tullkamrar och tullstationer, samt derför redovisas i den ordning som för
öfrige exportafgifter för trädvaror finnes stadgadt.
Något hinder i den föreslagna förändringen torde ej förefinnas livarken i de
redan befintlige salusågarnes privilegier, då deras befriande från sågskatten och frigörelse från alla band och inskränkningar ej kan anses innefatta någon kränkning af
deras förra rätt, eller i jordägarenes erkända berättigande till handsågning, hvilken
äfven framdeles förblefve oförändrad.
Af de olika utvägar, som för debiteringen af sågningsafgiften erbjuder sig, har
komitén, framför den i nu gällande tulltaxa antagne naturliga tolften, föredragit varans kubiska innehåll och såsom måttstock dervid föreslagit den finska kubik foten,
hvaraf sjutton belöpa sig å en reducerad tolft eller etthundra sjuttio på en standard.
Mot den naturliga tolften är att invända att den, jemte olägenheten af flere kategorier för debiteringen, dessutom, i anseende till den mångfald af olika dimensioner
hvari den förekommer, alltid måste såsom debiterringsgrund blifva ojemn och sväfvande
samt, huru den än grupperas, föranleda att varor af olika värde och qvantitet lika
högt beskattas. I den utländska trädvaru handeln, hvari det kubiska innehållet är
antaget till bestämmande af varans qvantitet, äger för öfrigt det förhållande rum, att
varor af samma trädslag och lika kubikmassa i allmänhet stå i lika pris, utan afseende
å varans olika form och slag, hvarföre kubikinnehållets införande till debiteringsgrund
för exportafgiften, skulle närmare, än någon annan, lämpa skatten ej blott efter varans qvantitet, utan ock efter dess värde, hvarförutom derigenom fördelen af en enda
enhet för debiteringen och en önskvärd öfverensstämmelse med det utländska beräkningssättet vunnes. Otvifvelaktigt skall olikheten i debiterings-grunden för sågningsoch de öfriga exportafgifterne, för vederbörande tulltjenstemän medföra något ökadt
arbete genom den nödvändiga uträkningen af de naturliga tolfternes kubikinnehåll,
men denna olägenhet kan genom begagnande af tabeller som upptaga hvarje naturlig
tolft i motsvarande kubikinnehåll, och exportörernes åläggande att i detta afseende
förete fullständig och noggrann uträkning samt för öfrigt genom vunnen vana dervid
betydligt minskas, och helt och hållet undanrödjas, derest Eders Kejserliga Majestät i
nåder finner skäligt anbefalla den nu föreslagna debiterings grundens antagande jemväl för öfrige å försågade trädvaror bestämde exportafgifter.
Vid bestämmande af sågningsafgiftens belopp, har komitén, vid en sammanställning af den nu utgående sågskattens totalbelopp och medelbeloppet af exporten
för de senast förflutna åren, hvarvid ej förbisetts att hela exporten ej bestått i pro2
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dukten endast från sågarne, utan att deri ingått äfven handsågadt virke, kommit till
den öfvertygelse att en sågningsafgift af en lialf kopek för en kubik fot försågadt
virke ej borde för exportören blifva betungande, på samma gång statsverket ej allenast blefve godtgjordt för den förra sågskatten, utan ock tillskyndades vinst.
Emellertid torde öfvergången från den gamla beskattningen till den nya föranleda dertill, att, åtminstone under det första året, en del till export bestämda trädvaror, hvilka under föregående åren blifvit å sågarne tillverkade, komme att drabbas
af både den gamla och nya skatten. En sådan obillighet kunde dock förekommas
derigenom att antingen vederbörande exportörer, på ansökning, förunnades restitution
från den erlagde sågningsafgiften för de varor, som tillförlitligen styrkas hafva blifvit
under de föregående åren å sågarne tillverkade, eller ock sågningsafgiften för alla
trädvaror under första året nedsattes med vissa procent.
För öfrigt och emedan sågrörelsens befriande från de band som hitintills tryckt
densamma och det förhöjda värde skogarne derigenom erhålla, förutsätta en bättre
vård och skötsel af skogarne än dem härförinnan egnats, har komitén trott sig böra
fästa Eders Kejserliga Majestäts nådiga uppmärksamhet å de svårigheter som i detta
hänseende af tidt och ofta förekommande olofligt hygge och annan åverkan i skog
uppstå, isynnerhet sålänge dylike förbrytelser ännu i allmänhet anses innebära en
ringa grad af brottslighet. Då likväl hvarje skogsägare borde hafva samma skydd
mot olofligt tillgrepp af sin skog som af annan egendom, synes en tidsenlig förändring
uti lagbestämmelserne härom vara särdeles önskvärd.
Då komitén sålunda redogjort för sine åsigter i de ämnen som till öfverläggning blifvit komitén förelagde, har komitén, enligt sitt uppdrag, tillika dervid framställt de åtgärder som uti ifrågakomne afseende vore att vidtagas, öfvertygad att landets gagn af en grundlagsenlig förändring i antydt syfte af hithörande författningar
skulle på det högsta befrämjas.
Med underdånig anmälan att Brukspatronen Arppe, som jemväl kallats att i
komiténs öfverläggningar deltaga, af förekommen anledning ej kunnat desamma bivista, får komitén underdånigst bifoga äfven åtskillige förteckningar och tabeller hvilka
vid ärendets behandling tjenat komitén till upplysning, såsom ock särskilde af underskrefne von Born och Holmberg afgifne reservationer i frågan om den föreslagne sågningsafgiftens beräkning, jemte det de komitén meddelade i ärendet tillkomne handlingar återställas. Helsingfors den 19 Oktober 1860.

C. W.

Gyldén.

Carl Fredr. von Born.

O. Holmberg.

I. N. MickwiU.

B.

M. Tichanoff.

J. W. Snellman G:son,

Wrede.

I. Carström.

Underdånigt förslag
tiu

F Ö R O R D N I N G
om sågverks anläggande och begagnande.
§

i.

Å alla härförinnan lagligen tillkomne salu- och husbehofssågar, såsom ock å
alla de sågverk, som framdeles anläggas, må oinskränkt och obehindradt sågas hela
året om, utan åtskillnad både till husbehof och afsalu, allt slags trädvirke till plankor, bräder, sleepers, battens och andra varor, efter ägarens eget godtfinnande.
I följd häraf äger någon åtskilnad emellan salu- och husbehofssågar ej vidare
rum; icke heller den inskränkning i tillverkningens belopp och sågbladens antal,
hvarom förut utkomne författningar och för redan befintliga sågverk utfärdade privilegier stadga.
§ 2.
Vill man sågverk, att drifvas med vatten, varmluft eller ånga, bygga, ehvad
sågen på frälse, skatte eller kronojord anlägges, skall tillstånd dertill sökas hos guvernören i det län, der anläggningsstället är beläget. Börande sökanden tillika uppgifva
antalet och beskaffenheten af de ramar, som å inrättningen äro ämnade att användas,
samt jemväl styrka sin rätt till anläggningsstället.
Der någon åstundar annans mark eller vattenfall till såganläggning begagna
och derom med ägaren öfverenskommer, må denne sin rätt dertill skriftligen öfverlåta,
dock ej på längre tid än femtio år och ej heller under andra vilkor än att bestämd
årlig afgift eller ränta till jordägaren förbehålles.
§ 3.

Sökes tillstånd till anläggning af såg, som med vattenkraft drifvas skall, och
ligger vattendraget ej helt och hållet inom sökandens ägoområde, åligger guvernören
att förordna till sådan landtmätaresyn, som i 171 § af reglementet om landtmäteriet
i Finland af den 15 maj 1848 och 2 § uti förordningen af den 17 september 1860
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angående behandlingen af ärender som röra vattenverksanläggningar och andra vattenafiedningsarbeten, föreskrifves, samt, sedan förrättnings handlingarne med dertill hörande kartor i stadgad ordning blifvit till guvernören aflemnade, inhemta distriktsingeniörs eller, der sådant finnes nödigt, öfver styrelsens för väg- och vattenkommunikationerna i landet utlåtande i ämnet. Befinnes, efter sålunda vunnen utredning, hinder
möta såganläggningen, äger guvernören ansökningen derom genast afslå, men, i annan
händelse, anmoda domaren i orten att, med biträde af tillförordnad landtmätare, der
sådan erfordras, anställa syn, på sätt derom i 4 § 20 kap. B. B. stadgas.
§ 4.
Sedan häradssynen, hvarvid någon undersökning om stocktillgången numera ej
erfordras, försiggått och rätten utlåtande meddelat om dämnings-vilkoren och daminrättningens beskaffenhet samt huruvida och i hvad mon anläggningen kan röra annans rätt, med öfrige dertill hörande omständigheter, skall sökanden, om han sin anhållan fullfölja vill, ingifva alla till saken hörande handlingar till guvernören, som, i
händelse större uppdämning och stängning af vattendraget förordats eller påyrkats, än
vid landtmätaresynen föreslagits, äger inhemta öfverstyrelsens för väg- och vattenkommunikationerne ytterligare utlåtande i ärendet, samt derefter utslag i saken utfärda
och deri, såframt ansökningen beviljas, meddela noggran föreskrift om dämningsvilkoren och daminrättningen, antalet och beskaffenheten af de ramar, hvartill sågen privilegieras, samt att sågen bör på ägarens bekostnad förändras, flyttas eller helt och
hållet undanskaffas, i händelse framdeles skeende strömrensnings- eller större odlingsföretag deraf hindras.
§ 5Ansöker någon tillstånd till anläggande af såg för vattendrift och befinnes
vattendraget vara helt och hållet inom hans ägoområde, eller ock till sågverk, som
skall med varmluft eller ånga drifvas, erfordras hvarken landtmätareundersökning eller annan syn, utan tillkommer guvernören att genom annons i landets allmänna tidningar och kungörelse i häradets kyrkor sådant tillkännagifva, med uppmaning till
den eller dem, hvilka förmena sin rätt deraf bero, att, vid talans förlust, inom en månad derefter sine påminnelser hos guvernören skriftligen anmäla, samt dessutom, ifall
inrättningen skall å annans mark anläggas, ägaren dertill öfver ansökningen särskildt
höra; hvarefter och sedan forststyrelsen, der sådant pröfvas nödigt, infordrade upplysningar aflemnat, guvernören äger saken afgöra och, såframt ansökningen bifall es, uti
utslaget införa antalet och beskaffenheten af de ramar, som sökanden tillätes att å
sågen begagna.
§ 6.
Astundar ägare af sågverk att derstädes använda större drifkraft. eller öka
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ramarnes antal eller förändra deras beskaffenhet, ansöke derom hos guvernören, som
öfver ansökningen har att utslag meddela.
Skall vattendämning tillika förändras, förhålles som om anläggning af nytt
vattensågverk stadgadt är.
§ 7.
Det utslag, hvarigenom inrättning af ny såg blifvit beviljad, eller förut tillåtet
sågverk förändradt, skall guvernören, sist inom tre månader efter det utslaget fallit,
underställa ekonomie departementets i Senaten pröfning och tillika insända alla till
saken hörande handlingar jemte bevis öfver tiden, då vederbörande, genom guvernörens
försorg, af detsamma undfått del. Kunna dessa bevis inom nämnde tid icke erhållas,
öfverstyre guvernören dem särskildt, så fort ske kan, och anmäle emellertid härom vid
utslagets insändande.
§ 8.
Uti omförmälde utslag, äfvensom i de beslut, hvarigenom anhållan om sågverks
anläggande eller förändring blifvit afslagen, äger den missnöjde söka ändring genom
besvär, som inom nittio dagar efter erhållen del af utslaget eller beslutet, samma dag
dock oräknad, böra till Senatens ekonomie departement inlemnas.
§ 9Inom två år efter det Senaten till nytt sågverks anläggande bifallit, bör detsamma, vid förlust af anläggningstillåtelsen, i fullt stånd sättas. Önskar anläggaren
förlängd tid härtill, anhålle derom hos guvernören, som insänder ansökningen, jemte
eget utlåtande, till Senaten.
§ 10.
Ägare af sågverk, till hvars anläggande tillstånd i laglig ordning beviljats,
vare berättigad att detsamma särskildt med centersågar förse samt i öfrigt efter godtfinnande uppföra och inrätta, endast med iakttagande deraf att ramarnes fastställda
antal och beskaffenhet samt den tillåtna drifkraften derigenom icke öfverskrides, äfvensom att deri, under lika vilkor, framdeles vidtaga förändringar.
Likaledes må ägare efter behag sågverk nedlägga, dock med skyldighet att
derom anmäla hos guvernören, hvilken om förhållandet har att till Senaten inberätta.
§ IlBegagnar ägare af behörigen tillkommen såginrättning derstädes flere ramar
än tillåtet blifvit, höte första gången tjugufem rubel och andra gången femtio rubel
silfver till treskiftes; vare ock sågen af kronobetjente försatt i overksamhet, intills
ägaren låtit densamma i öfverensstämmelse med anläggningsutslaget rätta.
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Förbryter sig sågägare dermed tredje gången böte som för andra resan och
vare derjemte sågprivilegierne förlustig.
Samma ansvar vare om ägare af vattensåg öfverskrider de för sågen fastställda
dämningsvilkoren, ändock att skada icke sker, och låte kronobetjeningen den obehörige
fördämningen på ägarens bekostnad genast undanskaffa. Sker skada, skall den jemväl
af ägaren ersättas.
§ 12.
Ägare af vattensåg hålle, vid förlust af sin sågningsrätt, kistor eller annan
lämplig inrättning, deruti sågspån samlas och hindras att i vattendraget nedfalla, samt
öppne, enligt lag, damluckor, der vattnet kan öfverbyggares odlade ägor skada.
§ 13.
Uppstår fråga om undanskaffande af sågverk, som hindrar strömrensnings fortgång och har i berörde hänseende, vid tillåtelsen till verkets anläggande särskildt förbehåll icke skett, lände förordningen af den 8 Mars 1820 och andra i ämnet utkomne
författningar till efterrättelse.
§

1 4

-

Vederbörande kronobetjente å hvarje ort åligger hålla noggran tillsyn deröfver att sågägare icke öfverskrida eller underlåta hvad dem uti denna författning till
iakttagande föreskrifvits.

g

15.

Någon sågskatt eller ränta kommer ifrån och med år 1861 intill dess derom
annorlunda förordnas ej vidare att sågarne påföras; hvaremot af den som lörsågade
trädvaror från landet utföra låter, ehvad det sker sjö- eller landväg, erlägges till kronan, utöfver härförinnan påbjudne exportafgifter, en särskild såkallad sågningsafgift,
som fastställes oförändradt till ett belopp af en half kopek för hvarje finsk kubik fot
försågadt virke, eller åtta och en half kopek för hvarje reducerad tolft om sjutton
kubik fot och åttatiofem kopek silfver för hvarje såkallad standard om tio reducerade
tolfter eller etthundra sjuttio kubik fot.
Sågningsafgiften debiteras och uppbäres af tullkamrarne, eller, der sådane icke
finnas, å tullstationerne; och gälle härom samt i afseende å redovisningen, hvad genom
särskilda författningar, rörande andre exportagifter för skogsprodukter, finnes stadgadt.
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