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Äeiferliga ©enaten
för

«finfand.
§e[fingfor§, ben 3 3Äaj 1877.
M 488.

SiU SSrorfiftyrelfen.

0eban $ejferliga ©enaten ben 18 gebntari 1876, btanb annat, an*
Befattt gorftftbretfen att mibtaga dtgärber titt fötfnnbranbe af otoftigt frea=
tur§*betanbe inont fronoffogarne, fyar ^orftftbretfen jernte ffrifmetfe för ben
23 fiftXibne 9ftar§ tttt Äejfertiga ©enaten infommit nteb mtberbdnigt förftag
titt orbnanbe af betegrättigljeten inont nämnba ffogar för ben närmafte frant*
tiben.
28ib fyäraf i bag ftebb förebragning tjar $ejfertiga ©enaten, i l>uf=
toubfaftig öfmerengftäntmetfe nteb gorftftbrelfenö förftag, funnit gobt tittdta
bet md rättigfyet tttt bete för enftilbeö freatur ujtytdtaö för en tib af fem dr,
räfnabt fran odj meb näfifomntanbe dr 1878, inont fdtoäl befinitiöt fom pro*
bifionett afröfabe fronojorbar oet) jiarfer, nnber fötjanbe mitfor o^» beftärn*
metfer, nemligen:
l:o. 2ttt fdbana fronoffogär etter belar af befantnta, tymareft träb*
blantorne böra fftybbag etter betet är för ffog8ittnebbggarene§ freatur erforber*
Hgt etter anbra orfafer ipdfatta ffogen§ frebanbe, ffola fran ben nu ntebgtfna
rättigljeten unbantagag; i fytoitfet affeenbe forftmäftarene böra uf)f)göra od) titt
öfmer forftmäftarene granffning od) gobfännanbe infänba förftag; fymarefter bet
dtigger forftmäftarene att tjttoar för fitt rebier i ftntet af Ijtbarje dr genom
futtgörelfe titt ftyrforna lemua attmogen ujtygift om namnet oct) nngefärtiga
begränöningarne af be omrdben, fom för bet fötjanbe dret ffola frebaö, famt,
bereft enbaft betar af ffogömarfer i fdbant fyänfeenbe ifrdgafomma jrnru begfa
belar äro ntmärfta etter ffola betecfnag, beraS ftortef od; be föreffrifter, fom
för frebanbet böra tafttagae, meb be ftera omftänbigfyeter, j)totlfa jtärlmb pröf*
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5SMfättpoito=pamt»ffetlc.

©ittenfuin ÄeifariUinen ©enaati 18 p:nä jpelmituuta V. 1876, muun
opeSfa, on täStenpt SSJietfän^oito^attituSta rpptpmään toimiin luvattoman
eläinten fpöttelpn eStämifetfi truununmetfisfä, on Sttetfänpoito^paUituS, pnnä
tirjoituffen faneja viimnte SJtaaliSfuun 28 p.ltä, ÄeijariUifeen ©enaatiin toi*
mittanut alamaifen epboituffen fpöttelpviteuben järjestä tnifeen mainituiSfa
metftSfä lähinnä tulevatfi ajalfi.
STätä afiaa tänäpänä efiteltäeSfä on $eifariUinen ©enaati, pääaftaUi*
feSti 9ftetfänpoito*pallituffett epboitutfen mutaifeSti, ppvätfi näpnpt [allia,
että viibetfi vuobetfi, enfiutulevan 1878 vuohen alusta lutein, pffttpifille
annettafoon oiteuS y^öteCtä elutoitanfa niin ppvin ainaifetfi tuin VäliaitaifeSti
erilleen pppfitetpisfä truununmaiSfa ja puistoisfa, feuraaviUa egoilla ja mää*
räptfiUä, nimittäin:
l:tf i (Sttä femmoifet truununmetfät tat>i niiben ofat, joiSfa puuntai*
mia pitää fuojeltaman ta£>i laitumella täpminen on metfäafutaSten eläimille
tarpeellista taitta muut fppt vaativat metfän varjelemista, ovat npt rnpön*
netpn oiteuben jäännistä erotettavat, joSfa fupteeSfa metfänpoitajain pitää
tepbä ja pli*metfänpoitajan tarfaStettaviffi ja ppvätfpttävitfi lähettää epboi*
tutfet, jonfa jälteen metfänpoitajain velvoUifituS on luntin alneeSfanfa jofai*
fen vuohen lopuSfa fnnlutnffella firtoisfa antaa ppteifelle fanfalle ilmoitus
niiben piirien nimestä ja litimääräifistä rajoista, jotta feuraavana vuonna
ovat varjeltavat, fefä, jos täSfä fupteeSfa pupe on ainoastaan metfämaiben
ojista, mitentä nämät ojat ovat meriitteinä tatu tulevat merfittävif ji, fuinfa
juuria ne ovat ja mittä määräptfet varjelutjen fupteen ovat noubatettavina,
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wa8 nöbiga att attmänbeten betgifmaS, äfmenfom famtibigt lemua forftfagfö*
ten för rebieret noggrann ffrifttig u^fygtting out be för ftebning irnber bet
infiunbanbe dret affebba marferna;
2:o. 3ltt be bjurftag, fymtffa inont fronoffogarne md dtnjuta bete, äro
bäftar, nötfreatur, renar od; uubantagötoiö far;
3:o. 2ttt för begagnanbet af betet drtigen ertäggeö: för b^arje bdft
af ett dr§ dtber etter berutöfmer en ntarf femtio b^nni, för b ^ ^ i 6 nötfrea*
tur, utan affeenbe & dtber, en marf, odj) för b^arfe fdr fbratio b^ni, b^it*
fen afgift & utfatt o<b i bebörtg tib attmänbeten betgifmen bag i början af
juni mdnab förffottönriö tnbetalaö titX reöieretö forftfaöför emot göitto, bd)ar=
emot freaturöegaren etter bang bertitt ntfebba ombub, bd anmätan, eger b°§
rebierforftmäftaren, ntan ffitb afgift utfa beteöbricfor för bet t gbittot ubb*
tagna antat freatur, ^tt>iXta beteöbrtcfor, fom för b^arje dr böra b«fwa ffitb
form, efter ftutabt fommarbete etter fift före ben 1 notoember bet töbanbe
dret ffota titt forftmäftaren dterftättaö, mib äfmentbr att freaturöegaren i
motfatt fatt är ffbtbig att för btbarje i^e dtertemnab beteöbricfa titt fronatt
ertdgga tjugufem benni;
4:o. 2ltt ben tittdtna betebtiben inom fronoffogarne räfitaö för ^äftar,
nötfreatur od? fdr frdn ben 15 juni titt ben 15 fe^tember o<b att, bereft frärn»
manbe boffab unber annan tib af dret bdträffag betanbe berftdbeS, egaren är
författen titt be böter odj) ben ffabeerfättning, b^arom ftabgaö t § 2 af 9Xd*
biga förorbningen ont egorö frebanbe mot ffaba af bitbbjur, gifmen ben 19
becentber 1864;
5:o. 3ltt b^arje ttH betanbe anmätt bjur af förenämnbe ftag unber
ben lofgifna tiben bör toara förfebt nteb beteSbridfa, fäftab meb rem etter
banb omfring ^»aXfert, mib äfmentbr att ben bdruti förfumtige bjuregaren är
unberfaftab taga titttat ocb, om ban ei fan bebörigen ftbrfa fig t;afma töft
ocb anmätt fig titt utbefommanbe af bricfa för bjuret, författen titt be böter,
bmitfa för otoftigt betanbe ftabgag nti oftvanaberobabe lagrurn; men ffutle en
bd foreffrifmet fätt töft beteöbricfa b^ftva förfommit, är egaren af bjuretffbt*
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tmttä niiben ufeantyain afiandaarain fanSfa, joiben ilmoittaminen ^Xeifötle
tä8f& fofyben fatfotaan tatyeellifeffi, niin ntyöS tyfitt ajoin antaa alueen met*
fäfafööritle tarffa firjatlinen tieto niistä tiluffiSta, joiben raudoittaminen tn*
lemana muotitta on tasoitettuna;
2:ffi (Sttä tte eläinlajit, jotta faafoot fruununmetfiSfä työtöntä lättyä,
omat ^etvojet, raamaSfarja, ^>orot ja boiffeuffen takaan lampaat;
3:ffi. (Sitä laitumella täitytämifeStä muotuifeSti maffetaan: jofaifegta
ttyfimuotiaaSta ta^i mandernmaSta d>ett>ofegta ttyfi marffa miifitymmentä pen*
niä, jofaifegta raamaaSta, itään fatfomatta, ttyfi marffa ja jofaifegta lant*
f>aaSta miifitymmentä beuitiä/ jota maffo määrättynä ja afianmufaifegfa
ajaSfa. ^»XeiföXXe ilmoitettuna ^äimänä Äefäfuun alugfa emtafolta fuoritetaan
aineen metfäfafäöritle fuittia magiaan, jota mastoin elufanm mistä ja tatyi dä*
nen ftffi malittu afiamtel)enfä, ilmoituffen jälteen, faafoon aluemtetfäudoita*
jalta ilman erinäistä maffna työttö^oletit niin monelle elnfatle, tuin fnittiin
on firjoitettuna, jotta työttöjmleti, joiben tulee fnnafin muonna olla erintuo*
toifia, omat fefätyöttetyn lojuttua eli ennen SDfarraSfuun 1 jtäimää fulumana
muonna jätettämät metfärtyoitajaUe tafaifin, fen ui)a (la, että elufanmmistaja
maStaffaifegfa tafjauffeSfa on melmolliuen fnStafin tafaifin=antamattomaSta
työttöj)oletigta fruuttulle maffamaan miififolmatta penniä;
4:ffi. (Sttä lumaUinen työtteltyaifa fruununmetfisfä luetaan l;emofille,
raamaille ja lampaille ^efäfuun 15 tyStä <2tyttyfrmn 15 ^:ään, ja että, jos mie^
rasta farjaa muuna muoben aitana niisfä tamataan työntäSfä, omistaja jou*
tuu fen fafon ja matyngonbalffion alaifeffi, josta fääbetään 2 §:Sfä 19 tynä
koululaitta m. 1864 annetnSfa SlrmoUifeSfa SlfetnffeSfa tilusten raudoitta*
mifeSta madinfoa magiaan fotoeläimiltä;
5:ffi. @ttä tuutin ttyläutaittt tumia jtfen eläimen, jota on laitumella
fädmään ilmoitettu, pottaa lumaÄifena aitana olla maruStettn jofo didnaan
taitfa naityaan taulalle pannulla työttödoletilla, fittä itdalla, että fe eläimen
omistaja, jota tämän laimintyö, tulee laittifeSti tyttyetyffi ja, joS ei moi afiait*
mufaifeSti nältytää ImtaStaneenfa fmlettia eläimelleen ja itfeään ilmoittaneenfa
femmoiSta faamaan, joutuu fen fafon alaifeffi, jota lumattomaSta eläimen
työttetyStä on fääbettynä dllantainituSfa lainfodbaSfa; mutta joS määrätyllä
lamalla lunastettu työttöfmtetti olifi fabonnut, on eläinten omistaja, ellei
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big att, fatotba förfyättanbet ej fan tittförtitligen utrebag, genafi i ftatgab
orbnittg lttfbfa ett nt? faban brtda, för att fäftag & bjuretg f>alg;
6:o. 2ltt ubbf&ttig förfummetfe att fyaftoa freaturen förfebba ttteb otti*
otbabe betegbridor ntebför betegrättigl?eteng förtuft ph tängre etter fortare tib;
7:o. 2ltt renbjurett t be lanbgorter, tytoareft begfa bjttr förefontma
ut& t?eta aret ont, utatt afgift, atnjuta bete & frottomarfettta, boct ettbaft
emot renegarene i fytoarje ffilbt rentag (balfinen) af?tvälfb fftylbigfyet att, bereft
förföf meb ubbbraganbet af ftämmattbe träbftag ittom omr&bet för be tittreit*
laget fyänförliga fronoffoggntarferna ffutte h ett fammattlagb )?ta «f tttittft ett
geometrifft tunntanbg tttnet>afX ittförag etter n&gon bel af ffogett, f?toareft na*
turltg bef&nittg förfiggätt od> bag&r fanti fttantffogen, enXigt toeberbötattbe öf*
toerforftmäftareg bebröftoanbe, nöbtoänbigt bef?öftoer för ffabor fäferftättag, ef*
ter tttinft tre toedor förut genom forfimäftareng förforg i förfamtittgeng fi?rfa
berottt ittfärbab futtgörelfe, a berför utfatt ttb uftyrätta f?ägttaber af erforber*
tig beffaffettl?et ondring be i bet?of af frebning toaranbe ^Xatfertta, ti£t tytöiltä
tyägnaberg utytyföranbe toirfe foftnabgfritt far tagag fr&n frottoffogett ettligt
forftmäftareng antoigning od? uttber ttöbtg tittftyn af ffoggbetoafninggtyerfotta*
leit; od? toare rettegarette febatt bXtgtige att begfa tyagnaber i betyörigt ffidttn*
herjatta fa lättge f&bant anfeg ttöbigt, toit äfioenttyr att bereft f&bant uttber*
l&teg, att bett ffaba, fom genom berag förfummetfe t f&bant affeenbe timar,
efter ffebb utytyffattiting, ffatt erfättag af renegarette i renlaget, tyrniltä, i tyän*
beXfe be unbanbraga fig fabant, förflarag betegrätiigtyeten förluftige. Om för*
betttingen af baggtoerfen ocb foftttaberna för utytyföranbet od? unbertyattet af
namnba ftättgfel, m& renlaggbelegarene ftngentettan öftoerettgfomma; men
fftttte begfe ide fttttgöra ben bem f&lnnba aligganbe ftängfetffblbigtyet octy fig
ide titt arbetet infinna & utfatt bag, eger forftmäftaren, efter föregangen an*
mätän om förty&ttanbet tyog öftoerforftmäftaren od) be£)öriga ntebelg uttoerfanbe
för änbam&let, tyägnaben ty& fronang befoftnab utytyföra, i tytöille! fatt renega*
reneg rätt titt betanbe af fina renar & fronoffogen inom rentaggomr&bet an*
feg förtoerfab, äftoenfom egarette titt be renar, fom & fronoffogarne inom be*
rörba ontr&be berefter anträffag, aro författua titt be böter od? bett ffabeer*
fättniug lag förmar, f&toiba ide, ty& gruttb af giltiga ffät, nagon eftergift &
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afianlaitaa faaba luotettatoaSti
lroetfa!pää fääbetpSfä järjeStpffegfä
lunastamaan uuben femmoifen poletin, eläimen taulaan pantatoaffi;
6:ffi. Qcttä, joS tahallaan jätetään eUitat fanotuilla fpöttöpoleteitla
toaruStamatta, fe tuottaa fpöttelpoifeuben menetpffen pitemmäffi tapi Ipppern*
rnäfft ajatfi;
7:fft. (Että poro*eläimet itiigfä paiffafunniSfa, joiSfa näitä eläimiä
löptpp, faafoot taiten innotta ilman maffutta fäpbä fpötteellä eli palfimaSfa
fruununmailla, mutta ainoastaan fitä tuutin poropalfifen eli fpöttölauman
omistajille määrättyä inelinollifuutta maStaan, että, jos palfifen fäptämäffi
luettatoaSfa trunnnn metfämaiben piirisfä epfä teitään mieraibeit puulajien
faStoattamifen toetuffia ppteenfä mäpintäänfin ppben mittatpnnprhnalan juu*
ruifetta padalla taiffa jotafin metfän ofaa, joSfa luonnollinen fpiin ö ou ta*
paatunut ja paraifaa tapahtuu, fetä taimimetjää, afianomatfen pli*metfänpoi*
tajan mietinnön mutaan, inälttämättömäSti on toapinfoja maStaan turinattaina,
fittenfuin metfänpoitaja mäpintäänfin toimea iniiffoa ennen on fiitä fuulutuf*
fen feurafunnan firffoon toimittanut, fiffi määrättpnä aitana tarpeellifen*
laatuifet aibat tepbään toarjelemista tarioitfetoain paiffain pmpäriUe, joiben
aitatn rafentamifeen faabaatt puuaineita truunnnmetfäStä ilmaifeffi ottaa met*
fänpoitajan ofoituffeit mutaan ja tarpeeHifella metfänmartijaiu peräänfatfon*
naUa; ja olfoot poronomistajat fitte inelinollijet näitä aitoja oifeaSfa moi*
ntaSfa pitämään niin tautoan tuin fe tarpeellifeffi fatfotaan, fen uijalta, että,
joS fe laiminlpöbään, faitfi fe mapinfo, jota peibän puolettomuutenfa tantta
ftirtä fupteeSfa tapaptnn, on pibetpn artoautfen jälteen palfifen poronomista*
jäin paltittaioa ja että pe, joS eitoät tätä tee, julistetaan palfima* eli fpötte*
tpoifeutenfa menettäneiffi. $)3äimätöiben fetä fanottujen aitausten tefoon ja
moimaSfa*pitoon meneioäin fuStannuSten jaosta fopifoot palfifen ofaffaat feS*
fenänfä; mutta joS pe eitoät täpttäifi peitte näin fuulutoaa aitauSmelmolli*
fuutta eitoätfä tpöpön faapnifi määrättpnä päitoänä, niin metfänpoitaja, afian
ilmoitettuanfa pli*metfänpoitajalle ja fitä ioatten tartoittatoat rapatoarat pan*
fittuanfa, aiban ratennnttafoon fruunnn fuStannuffeUa, joSfa tapautfeSfa po*
ron*omi«tajain oifeuSporojenfa fpöttelemifeen fntunnnntetfäSfä palfifetle fuu*
IntoaSfa piiriSfä fatfotaan menetetpffi, tuin mpöS niiben porojen omistajat,
jotta fen perästä frunnunmetfisfä tatoataan mainitun piirin alalla, joutumat
fen fafon ja mapingonpalffion alaififfi, tuin Iäti fäätää, ellei, pätemäin fpi*
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fronanö fiba i bemta beftämmelfe funbe mebbetab ettet renlagöbetegarene gobt*
gota fronan foftnaberna fbt ftängftet octy betfamma§ unbertyätt;
8:o. 2ltt beteöbricfor icfe betyöfma fäfta§ a renbjutenS tyatö, tymarföte
ej tyetter fäbana brictor böra titt renbjuröegarene utgtfbtjaö;
9:o. 2Xtt meberböranbe freaturgegare, mib förtuft af bete§rättigtyeten
tya tängre ettet tortare tib, ej attenaft fjelfma böta noga iafttaga be föreftrif*
ter octy förfigtigtyetgmätt, fom af forftmäfiaren mebbetag i affeetibe ä fttybban®
bet af förtyngringö* octy anbta frebninggtytatfer m* m., utan ocf attmartigeu
tittty&tta fina toatttyjon att ftätta fig nämnba förefirtftet titt efterrättelfe;
10:o. 2ltt treaturöegarene, tt>ib fantnta äfmenttyr, ftota mafa beröftoet
att matttyjonen ej utytygöra etb t fronoftogarne, att be icfe uttägga otittätna
fnator, gittet octy aitbta f&ugfirebftaty famt att be icte mertftätta näfmertägt,
barfafftängning, bläcttting ettet amtat otyägn;
ll:o. Sttt titt mattgäng inom tronoftogarne ej fa antoänbaS barn un*
bet 15 at famt ej tyetter minbte metanbe, orfeötöfa ettet meterttgen toanartiga
tyerfoner, jemtoäl mib äftoenttyr af bete§rättigtyeten§ förtuft;
12:o. 2ltt egare titt tyäftar, för tyrniltä rättigtyet titt betanbe inom
fronoftogeit utmertatö, tmb beteSrättigtyetenö förtuft aro anfmarige för att
benna rättigtyet icfe miföbrufaö bertyän, att tyäftarne meb affigt införaö inom
bet orat&be, fom af en ettet annan orfaf ät frebning unberfaftabt, tymartitt jem*
mät täfnaö inom fronoftogarne befinttiga ointyägnabe ängömatfer octy ftotter*
ntoöfat meb beraö nätmafte omgifningar;
13:o. ältt för unbertättanbet af tittftynen öfmer föreftäenbe tyabubö
iatttaganbe, tymarje freaturöegare, fom initetyar fem ettet minbte autat tyäftar,
nötfreatnr ettet fät, är fftylbig att förfe ätminftone ett af beöfa bjut meb
ftätta famt i tyänbelfe antatet bjnt öftoerftiger fem, men ej utytygar titt etftoa,
amoänba tm a. jtättor octy fä toibare, meb tittöfning af en ftätta för tymarje
jemnt femtat ettet bet emettan tigganbe antat bjut, mib äfmenttyr att, i tyän*
belfe af uraftlatentyet tyärutinitan, matba förftarab beteörättigtyeten förtnftig
för tängre ettet tortare tib.
^ betta octy öfriga ofmannämnba fatt, bä fteatnrSegare förmerfat beteg*
rättigtyeten för atttib ettet för tängre ettet tortare tib, bör ätenbei titt
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fcert VDitotfi, jotatin Velvoitusta fruunun vuoteita täSfä määräVtfeSfä eVtä
tooiba autaa tat>i Vattifen ofattaaat ftuunuUe fototta aibau ja fen VÖäVtbon
fuStannuffia;
8:ffL (Sttä Vetojen taulaan ei tartoitfe Vanna fVöttöVoletteja, jonta*
täVben tämntöifiä ei mijöStään ote Vorojen omistajille anuettatoa;
9fft. (Sttä afianomaisten etufamomistajain, fvöttetvoifeubeu menettä*
utifeu uhatta vitemmäffi tat;i lvWetntnätfi cijciJfi, ei ainoastaan Vibä itfe tar*
faSti toaariinottaa niitä ohjeita ja toaranviteitä, joita metfänVoitaja määrää
nuorennuS* ja ntuiben ranVoituSVaittain fuojelentifen ftoteen p. nt., toaan
mt/oS tutee totoaSti toaatia Vaimenianfa janottuja tnäärävtfiä nonbattamaan;
10:fft. (Sttä eläinten omistajain Vitää, fantatla uVatla, toaltooa, jotta
Vaimenet eitoät tee loatteata truununmetfiin, eitoät afeta Intoattomia anfoja,
fatimia ja muita VVVbVffiä eitoättä harjoita tuoVen tiSfomiSta, Vuuntuoren
nttHemiStä, Vniben tolomiSta tat)i muuta Vastausta;
ll:tfi. (Sitä Vaimentamifeen fruununmetfiSfä ei faa Vanna 15 touotta
nuotemVia taVfia eitä Iöt)t)äVäifiä, faamattomia tatji tiettätoäSti VaVataVaifia
Ventitöitä, mVöSfin ft)öttett)oifeuben menetvtfen uhatta;
12:ffi. <Sttä niiben VetooSten omistajat, joiben fVöttelemifeenfrnunun*
metfäSfä oifenS on tjantittu, otoat fvöttetvoiteuben menetvtfen utjatta toaS*
tuunalaifet fiitä, ett’ei tätä oifeutta fiitjen määrään toäärin täytetä, jotta pe*
toofet taftatlaan toiebään fiiVen Viiriin, jota fVV^tä taVi toifeSta on tatuoi*
tntfen ataifena, joVon mVöS tuetaan truununmetfiSfä otetoat aibattomat niitty*
maat ja Veinänetoat titimVine VtttyäriSt&ineen;
13:ffi. (Sttä, toaarinVibon VetVoitutfetfi vtlä oletoain täSfVjen nouba*
tntfen fnVteeu, jofainen etufan* omistaja, jotta on toiifi taVi toäVemVi määrää
Vetoofta, raatoaita taVi tamVaita, on toeltoottinen toarnStamaan ainatin VVben
näistä eläimistä tettotta, fefä, joS eläinten tutu on fnnremVi tuin toiifi, mutta
ei nonfe vVieeitioi§ta, Vitämään faVta fettoa ja niin ebeSVäin VVtä tettoa ti*
fätfi futatin täyttä toiifilutna taVi niiben toälittä oletoaa eläinmäärää foVti,
fittä nVatta, että Vän, joS tämän fuVteen laiminty&miStä fattuu, julistetaan
työttetyoitentenfa menettäneetfi Vitemmäffi taVi tvWemmätfi ajafft.
SäSfä ja mniSfa VftämainituiSfa taVauffiSfa, fnn etulan* omistaja on
fVöttelVoiteutenfa menettänVt ainatfefft taiffa Viteutmäffi taVi tyVvetntnäffi
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gorftftbrelfeng ^röfttiitg Xjemfiättag oä) bef§ förotbnanbe t ämnet afioaltaS, in*
nan ben förfumXige fran fin beteörättigXjjet fliXjeg.
14:o. 2ltt for be orter, röranbe tyrnittä färffiXba beftämmeXfer, omfat*
tanbe Xängre tib än tili tnnetoaranbe drg flut, aro angdenbe treatur8*betanbet
ittfärbabe, begfa beftämmeXfer fötbXifma gättanbe intitt utgdngen af ben faft*
ftättba tiben;
15:o. 2ltt ffogtoaftare, font toifar nti i fin tfenft odj) föfer före*
fontma oXofXigt betanbe i fronoffogatna fanit i fabant tyänfeenbe, ide attenaft
angifmer utan äftoen i bemtb Xeber begdngna öfmerträbeXfer, böt af forfimä*
ftaren anmäXaö tili ertydttanbe af läntitig tyenningebetöning;
16:o. 2Xtt forftmäftarene inom förtotytyet af nobembet rndnab tymarfe
dr ffoXa titt toeberböranbe forfttaöförer infänba be för bortfomna beteöbridor
infXutna ntebXen äftoeufom förtecfning öftoer antatet uteftdenbe beteöbridor od;
nantnen d be tyerfoner, tyrniltä förfnmmat att dterXemna beöfa bricfor ettet et*
tägga ben för befamma faftftättba afgiften, fom berefter genom forftfaöförenö
förforg inbriftoeö o<ty för tytoiXfen i manlig orbning tebottnfaö;
17:o. 2ltt bet dligget forftmäftarene drtigen, jemte ratytyorten för fjerbe
qloartalet, afgifioa rebogörelfe för antalet titt bem unber dret öftoerfänba be*
tedbridor od; ben erfättning, font berunber för treaturöbetanbet inont rebieret
influtit, famt att tittifa utytygifioa tyutu ftort antal betegbridor för näftföX*
janbe fomtnar erforbrag, tymarefter toeberböranbe öftoerforftmäftare, utan utyty*
ffof, om förtydttanbet inberättar titt fjorftfttyrelfen nteb framftättning om an*
taXet af be för infpeftionöbiftriftet erforberliga ntya beteöbridor, berd beöfa
före ntgdngen af atytil manab böra geuont gorftfttyrelfeng dtgärb titt öftoer*
forftmäftarene affänbaö för att rebierforftmäftarene emettan förbeXag; famt
18:o. SItt toeberböranbe forfttjenftemän, före utgdngen af ben nn
mebgifna tiben för freaturöbetanbet inom ftonoffogarne, ega tyoö f^orftfttyreX*
fen anmäla tyurutoiba btytift bete anfeö böra fortfaranbe tittdtaö ettet ide,
famt i förra tyänbelfen jemtoäl förefXd be föränbrabe beftämningar tyärutinnan,
fom ntöjligen Xunna tydlattaS. £)toiXfet 3orbbruXö Gqrtyebitionen, enXigt Äej*
fertiga ©enatenö befXut od) meb atetftättanbe af be infänba tyanbXingattte, fdr
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ajafji, pitää ajia 9J?etfänpoito*patlitufjen tuttittamafji Iptättämän ja jen mää*
räpstä ajiaSfa obotettaman, emtenfuin laiminlpönpt jpöttelpoifeubestanja
eroitetaan.
14:fji (Sttä niille paitfatunniUe, joiben jupteen on eläinten jpöttelpgtä
annettu erinäifiä ntääräpfjiä, jotta foStemat pitempää aitaa tnin nptpijen
vuohen loppuun asti, ne määräptjet ppjpvät noubatettavina fääbetpn ajan
loppuun jaaffa;
15:ffi. (Että metjänvartija, jota ofoittaa uutteruutta viraSjanja ja
toettaa estää luvatonta eläinten jpöttelpä fruununmetjisjä fetä ftinä jupteeSja
ei ainoastaan ilmi anna, maan ntpöS toteen näpttää teptpjä plitjefäpmijiä, on
metjänpoitajan tantta ilmoitettava faamaan joVeljaan rapapalf innon;
16:fjt. (£ttä metfänpoitajain tulee jota Vttoji SJtarraStunn fttlueSja
ajiattomaijiUe metjäfajööreiUe läpettää lahonneista jpottöpoleteista ferääntpneet
rapat fetä luettelo nlfona olemista fpbttöpoleteista ja niiben pentilöiben ni*
mistä, jotta omat jättäneet nämät poletit tafaifin antamatta tapi niistä mää*
rätpn maffon juorittamatta, jota matfo fitten metjänpoitajan toimella fifään
pantitaan ja josta tavaltijegja järjegtpfjeSjä tili tepbään;
17:ffi. (Että metfänpoitajat omat melmotlifet mnotuifeSti pnnä ra*
portin eli ilmoitufjen tanSfa neljänneltä vuojineljämtefjeltä antamaan tilin*
teon peille mnoben tnlneSfa läpetettpin jpöttöpolettien InmitSta ja fiitä palf*
fioSta, jota finä aitana on eläinten jpöttelpgtä aineen piiriSfä tarttunut, fetä
jen opeSfa ilmoittamaan, tututa juuri määrä jpöttöpoletteja enfintulemaffi te*
jäfji tarvitaan, jonfa perästä afianomainen pli*metfänpottaja miippmättä fer*
too ajian 90ftetfänpoito*pattitntfe£le ja tefee efitpffen tartoitnSpiiriä varten
tarmittamain uitfien jpöttöpolettien lutnmääräStä, jonfa jälteen nämät omat
ennen öpuptituun loppua 3Jtetjänpoito*patlitufjen toimesta plinnetjänpoitajiUe
läpetettävät, alue*metjänpoitajain välillä jaettamiffi; fetä
18:ffi. Qrttä afianomaifet metjänpoito*virfamiepet, ennenfitin npt eläin*
ten fpöttelplle fruununmetfiSfä mpönnettp aita loppuu, 3Jietfänpoito*pat(ituf*
felte ilmoittafoot, oitfo femmoinen jpöttelp fatfottama ebelleen faUittamafji
Vai eitö, fetä ebellijeSjä tapaufjeSja mpöS epboittafoot ne määräpsten muu*
tofjet täSjä fopben, jotta faattamat olla tarpeen vaatimia. 3 ota Sftaanmil*
jelpS*toimitnStnnta, Veijari Uijen «Senaatin päätöt jen mutaan ja jijään*läpete*
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^orftfttyrelfen titt fdmtebom od> efterrätteXfe famt treberböranbeg förftänbtganbe
fyärtgenom mebbela.
O s c a r

N o rrm ö n .

F. Walmqvist.
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ttyt afiafirjat tafaiftn toimittaen, [aa 9Jietfänf)oito4aUituffeQe tteboffi ja nom
batettatoaffi fefä afianomaifttte fäbfettämäfft täten ilmoittaa.
O s c a r

N o rrm 6 n .

F. Walmqvist.
ftäännöffen tobiStaa oifeaffi:
Ferd. Ahlman.
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