








Till Hans Kejserliga Majestät. 

Från komitén för revision af gällande 
stadganden om disposition af kronans 
allmänningar och öfverloppsjordar. 

U n d e r d å n i g s t . 

Sedan fråga blifvit väckt om behofvet af särskilda för
ändringar i bestämningarna uti nådiga kungörelsen af den 
27 December 1877 angående anläggning af nybyggeshemman 
och kronotorp samt skattläggning af de sistnämnda, har Eders 
Kejserliga Majestäts Senat för Finland, efter det Kejserliga 
Finska Hushållningssällskapet och vederbörande landtbruks-
sällskap med afifordrade utlåtanden inkommit samt Guvernö-
rerne i samtliga län yttranden afgifvit, medelst beslut af den 
21 December 1886, öfverlemnat åt komitén a t t i öfverens-
stämmelse med de närmare anvisningar, som i sådant af-
seende komme at t af Kammar Expeditionen meddelas, utar
beta förslag till ny författning i ämnet samt uppgöra en 
systematisk plan till slutlig disposition af kronans öfverlopps-
jordar . Och har komitén som erhållit del af förenämnda 
utlåtanden och yttranden jemväl fått från Kammar Expedi
tionen emottaga ofvanantydda närmare föreskrifter i afseende 
å utförande af sitt uppdrag. Enligt dessa föreskrifter ålåg 
det komitén 

l:o) at t taga i öfvervägande huruvida och i hvilket af
seende föreskrifterna i sagda nådiga kungörelse kunna anses 
hinderliga för odlingens i landet ti l lväxt; 



2:o) utarbeta förslag till ny författning i ämnet, dervid 
odlingens intresse i främsta rummet borde iakttagas, men 
nödig hänsyn jemväl fästas å en rationel skogsvård; samt 

3:o) föreslå lämpligaste sättet för åstadkommande af 
en ordnad plan för slutlig disposition af kronans öfverlopps-
marker, hvarvid särskildt skulle i öfvervägande tagas om 
icke för sådant ändamål i hvarje län, der kronoöfverlopps-
jordar i större mängd funnes, borde tillsättas en kommission 
af exempelvis tre personer, hvilken ålåge att, efter inhemtad 
noggrann kännedom om kronojordarnes belägenhet, vidd och 
beskaffenhet samt lämplighet till odling, afgifva förslag i 
antydt syfte, oberoende deraf om för tillfället hugade per
soner anmälde sig till anläggande af nybyggen å dessa mar
ker eller icke. 

Till vinnande af närmare upplysningar för en längre 
tidsperiod om nybyggeshemmanens och kronotorpens inom 
landet tillkomst äfvensom rörande förhållandet emellan an
talet inkomna ansökningar om anläggning af dylika lägen
heter samt beviljade tillstånd eller afslag, allät komitén, som 
begynte sina sessioner den 28 Februar i 1887, den 4 derpå 
följande Mars till Guvernörsembetet i Kuopio samt Guvernö-
rerne i Åbo och Björneborgs, Tavastehus, S:t Michels, Wasa 
och Uleåborgs län särskilda skrifvelser med anhållan om 
uppgifter, angifvande, särskildt för hvarje år under tiden 
från och med år 1848 intill närvarande tid, ej mindre an
talet af de nybyggen och kronotorp, som såväl i samman
hang med storskiftet som oberoende deraf inom länet upp
stått , än äfven huru många ansökningar om nybyggesanlägg
ning blifvit gjorda och antalet af de ansökningar som i så
dant afseende inlemnats, men hvarå afslag följt, jemte skälen 
till afslagen samt de orsaker, som för öfrigt kunnat föran
leda till a t t slika ansökningar icke ledt till med dem åsyftadt 
resultat. De från respektive länestyrelser i följd häraf till 
komitén insända uppgifterna hafva likväl icke varit af den 
art, a t t de kunnat motsvara det med deras införskaffande 
åsyftade ändamålet, a t t gifva en åskådlig bild af hvad de 
förnämsta, ämnet berörande författningarna, nemligen nå-



diga förordningen angående skogarna i Finland af den 9 
September 1851 och särskildt 1877 års kungörelse, kunnat 
inverka på nybyggesanläggningarna i allmänhet. Orsaken 
härtill kan icke så mycket sökas i uppgifternas äfven del
delvisa ofullständighet som mera i de mångahanda andra 
omständigheter af ofta tillfällig art, hvilka för hvarje sär
skildt år influerat på tillkomsten af nya odlingslägenheter, 
I några fall hafva till och med speciela förbud mot nyb3^g-
gesanläggning, gällande för vissa delar af landet, utfärdats. 
P å grund häraf ha r komitén icke heller ansett nödigt a t t 
närmare redogöra för de ingångna uppgifterna. 

Sedan komitén derefter fortfarande samarbetat under 
återstoden af nämnda Mars månad samt yt termera samman-
trädt om hösten 1887 äfvensom i Januari innevarande år, får 
komitén nu i underdånighet aflemna ej mindre redogörelse 
för de åsigter, som inom komitén gjort sig gällande vid 
granskning af hithörande författningar, än äfven motiveradl 
förslag till ny författning i ämnet, omfattande föreskrifter 
såväl för en planmässig disposition af kronans skogsmark i 
allmänhet som jemväl för anläggning af odlingslägenheter å 
för sådant ändamål afskilda områden af densamma. 

Den ledande principen uti 1877 års nådiga kungörelse 
beträffande disposition af kronans jordar till anläggning af 
nybyggen och kronotorp finnes tydligast uttalad i dess 2 och 
6 §§, enligt hvilka kronomark får till odling upplåtas endast 
såvida detta icke verkar hinderligt för kronans skogs\ård, 
till befordrandet hvaraf hänsyn företrädesvis bör t agas . 
Detta tillbakaskjutande af landets modernäring till förmån 
för befrämjandet af skogshushållningen är föga öfverensstäm-^ 
mande med tidigare lagstadganden om disposition af krono-^ 
jordar och med häfdvunna begrepp om sättet för befor
drande af jordkulturens framsteg, hvartill brytandet af obygg-
den härtills ansetts utgöra det första steget. Också har nämnda 
författning mottagits med allt annat än tillfredsställelse i dej 
trakter , den företrädesvis berört . 



Missnöjet fann uttryck jemväl vid 1885 års landtdag, 
då fyra särskilda petitionsförslag gjordes, åsyftande reformer 
derhän, at t lagstiftningen mer än fallet för närvarande vore, 
måtte se landets odlingsintressen till godo. Utan at t för
neka vigten af en forstnärlig vård af kronans skogar, fram-
höUo petitionärerna särskildt, hurusom genom tillämpningen 
af föreskrifterna uti 1877 års kungörelse flere till odling 
lämpliga marker blifvit, till hinder för bosättningen, för 
kronoparker förklarade, i följd hvaraf äfven personer, hvilka 
inom dessa allaredan verkstält odlingar, nödgats antingen 
helt och hållet afstå från sina uppodlingar eller ock behålla 
dem under egenskap af kronoskogstorp, hvarigenom de råkat 
uti en relativt prekär ställning under forststyrelsens hus
bondevälde. Den möjlighet till erhållande af fasta bonings
platser, som annars skulle s tåt t den lösa befolkningen i lan
det till buds, hade sålunda i icke ringa mån blifvit inskränkt. 
Jus t denna sista omständighet anfördes som en bland de be
klagansvärdaste följderna af den senast tillämpade metoden 
vid dispositionen af kronans allmänningar och öfverlopps-
marker. 

De vid landtdagen väckta petitionsförslagen i ofvanan-
tydt syfte föranledde väl icke till någon åtgärd från Stän
dernas sida, men de ådagalägga dock, att en ganska utbredd 
opinion inom landet bildat sig emot det för närvarande rå
dande sättet för disposition af kronojord. Om ock missnöjet 
delvis, såsom af sagda petitionsförslag framgår, uppkommit 
af obekantskap med hithörande författningar, har det dock 
å andra sidan i många afseenden icke varit ogrundadt. 

En bland orsakerna till a t t Ständerna icke vidtogo 
några åtgärder i anledning af petitionsförslagen var jemväl 
den, at t Kejserliga Senaten kort förut nedsatt en komité, 
hvilken till befrämjande af jordkulturens utveckling egde 
a t t granska alla med Finlands landtmäteriväsende samman
hängande förhållanden samt afgifva förslag rörande de all
männa principer, som vid en i nämnda syfte skeende reform 
af nu gällande lagstiftning i antydda ämnen vore at t iakt
taga, j emte framställning om hvilka delar af sagda lagstift-



ning behöfde för sådant ännamål ersättas med nya stadgan
den, och hvilken komité sålunda jemväl borde taga i öfver
vägande huruvida och i hvad mån gällande stadganden an
gående dispositionen af kronans allmänningar och öfverlopps-
jordar kunde vara i behof af ändring. 

Denna komité, hvars underdåniga betänkande i början 
af senaste år till Kejserliga Senaten ingifvits, har ock utta
lat sig derhän, at t den principiela förändring, som angående 
dispositionen af kronans jordar genom 1877 års kungörelse 
införts, icke varit föranledd af tillräckligt bindande skäl. 
Och har sagda komité tillika ut ta la t önskligheten af at t 
nämnda kungörelse, till befrämjande af jordkulturens utveck
ling, underkastades revision i det syfte, a t t kronans jord 
företrädesvis disponeras för hemmans anläggning, der jorden 
vore dertill tjenlig, och att endast sådana egor, på hvilka 
jordbruk icke kunde med fördel idkas, blefve för ständigt skogs
bruk anslagna. Denna förändring ansåg sig komitén böra 
förorda såväl derför, a t t samma princip vunnit erkännande 
i 1775 års efter Ständernas hörande utfärdade storskiftes
förordning, som ock af det skäl, a t t tillämpningen af denna 
grundsats säkerligen för det allmänna skulle medföra större 
fördelar. 

Enligt Gustaf Wasas bekanta ut talande äro lyckligtvis 
Finlands landamären så vidt begripne, at t landets befolk
ning, om den också mångdubblades, kan inom desamma finna 
tillräckligt ut rymme och utkomst för sig, ifall blott landets 
naturliga hjelpkällor på ett förnuftigt sätt tillgodogöras. Vid 
uppsökandet af dessa naturliga hjelpkällor ledes tanken ovil-
korligt på de vidsträckta områden i vårt land, hvilka, vare 
sig de kallas allmänningar eller öfverloppsjordar, allt ännu 
vänta på nybyggarens yxe och gräfta, för at t lemna om 
också icke till en början rika, så dock för nybyggarens ut
komst tillräckliga skördar. Ehuru detta förhållande icke har 
kunnat undgå lagstiftarens uppmärksamhet, så synes den nu
varande lagstiftningen likväl ännu icke fäst tillräckligt af
seende vid detsamma. Väl medgifver nu gällande skogslag 
af den 3 September 1886 en för nybyggesanläggningen eller 



odlingen öfverhufvud förmånligare tolkning än kungörelsen 
af år 1877, men så länge den sistnämnda dock fortfarande 
stadgar det sätt, hvarpå den till odling tjenliga jorden skall 
ifrån skogsmarken utbrytas samt såsom nybygge eller kro
notorp åt enskild person upplåtas, torde i sjelfva verket ge
nom nämnda lag i antydt syfte icke mycket vara vunnet. 

Af förenämnda utaf Guvernörerne och landtbrukssäll-
skapen afgifna utlåtanden rörande nådiga kungörelsen af år 
1877 framgår jer .väl , at t forstintresset genom gällande före
skrifter anses hafva vunnit alltför stort inflytande vid an
vändningen af kronojordarna. En revision af sagda nådiga 
kungörelse i det syfte, att lagstiftningen om kronans marker 
icke komme att gynna skogskulturen på jordbrukets kostnad, 
har derför ut talats såsom af behofvet påkallad. Å andra 
sidan har Kejserliga Finska Hushållningssällskapet uti sitt 
afgifna utlåtande ansett skogslagen af den 3 September 1886, 
äfvensom nådiga kungörelsen af samma dag, innefattande 
tillägg till kungörelsen af den 27 December 1877, hafva 
förebygt de möjliga missförhållanden, hvartill föreskrifterna 
i sistsagda kungörelse, hvad beträffar sjelfva dispositionen af 
kronans marker, kunde gifva anledning, ehuru Hushållnings
sällskapet för öfrigt likasom äfven Guvernörerne och landt-
brukssällskapen ansett 1877 års kungörelse till särskilda 
delar vara i behof af revision. Och går komitén nu att i 
detalj granska de paragrafer uti meranämnda kungörelse, 
hvilka specielt gifvit anledning till anmärkningar. 

I § 1 stadgas att, innan nybyggeshemman få anläggas, 
den dertill erforderliga marken skall hafva blifvit i laglig 
ordning affattad, beskrifven och skattlagd. Ehuru komitén 
anser, att anläggning af nybyggeshemman å ännu geometriskt 
icke affattade kronomarker borde, mer än fallet nu är, vara 
tilläten, t ror komitén dock vara lämpligare att först längre 
fram härom närmare uttala sin mening i sammanhang med 
frågan om orefvad kronomarks upplåtande åt nyodlare. 
Hvad beträffar stadgandet i §:s senare moment, så måste 
detsamma såsom ensidigt gynnande skogshushållningen anses 



verka hämmande för odlingens i landet tillväxt. I nämnda 
moment bestämmes nemligen, at t de kronoallmänningar och 
afrosade öfverloppsjordar, som för kronans skogsvård pröf-
vas behöfliga^ skola till kronoparker undantagas. Det är 
tydligt, att den pröfningsrätt, som denna bestämnings orda
lydelse erbjuder, kan fattas nog vidsträckt af den eller de 
som äro satte att pröfva huruvida nyssantydda behof före
finnes eller icke. Och då, såsom förhållandet nu är, den 
pröfvande myndigheten tillhör forstväsendet i landet allena, 
så inses lätt, att , äfven om vederbörande icke i författningen 
inskärptes skyldigheten att främst afse skogsvårdens förde
lar, ett ensidigt skogsintresse dock ofta måste komma at t 
inverka afgörande på pröfningens resultat, enär fackmän, 
huru opartiska de än må bemöda sig at t vara, främst måste 
hafva öga för det hvaråt de egnat sin håg och sitt arbete. 

Det nyssagda framstår ännu klarare vid skärskådandet 
af första satsen i 2:dra §, der det uttryckligen säges, att 
nybyggeshemman må anläggas der detsamma ej blifver hin
derligt för kronans skogsvård. Om enligt l:sta § skogs
vårdens behof uppstäldes såsom rät tesnöre för pröfningen, 
så utsträckes pröfningsrätten här ända derhän, att all mark, 
der anläggandet af nybyggen i något hänseende kan blifva 
hinderligt för kronans skogsvård, också hemfaller under 
skogsintresset. Det egentliga jordbrukets befordrande för
klaras härigenom nära nog för bisak i förhållande till skogs
kulturen. Af Satakunda landtbrukssällskap uppgifves jemväl, 
a t t t rakter skola finnas der kronoparkerna omfatta vidsträckta 
till odling möjliga kärr och mossar, inom hvilka den egent
liga skogsmarken endast bildar likasom enstaka, här och der 
spridda holmar, och hvarest sålunda jordbruksintresset gif-
vits till spillo för vinnande af några tunnlands tillökning i 
kronoparkernas areal. 

Likaså utgör den i sistnämnda § föreskrifna begräns
ningen af skiftenas antal till tre, äfvensom föreskriften om 
deras sammansättning — åkerjord och skogsmark i ett och 
der utöfver ängsmark i högst tvenne — en stark hämsko 
för nybyggesbildningen och odlingen, enär, såsom erfaren-
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heten visat, det i vissa t rak ter af vårt land varit omöjligt 
a t t få egorna placerade på det sätt och i de skiften §:n 
påbjuder, till följd hvaraf man varit nödsakad at t afstå från 
anläggning af nybyggeshemman å för jordbruk eljest ända
målsenliga ställen. Fall hafva sålunda förekommit, der ett 
nybygge kunnat utbrytas i tvenne skiften, åkerjord och ängs
mark i ett samt skogsmarken i ett annat, men der till följd 
af nyss angifna bestämning om skiftenas sammansättning 
tillstånd till anläggning af nybygget blifvit förvägradt. Å 
andra sidan har Guvernören i Uleåborgs län vidhandengifvit, 
at t tillämpningen af stadgandet i 2:dra § i detta län redan 
mött svårigheter på grund deraf att, sedan de bästa områ
dena härförinnan vid storskifte underlagts gamla hemman 
och utbrutits för bildande af nybyggen, ytterst få odlings
marker af den utsträckning finnas at t egor för en lägenhet 
kunde erhållas i t re skiften. Fördenskull har ock bemälde 
Guvernör föreslagit, att ifrågavarande bestämning borde ändras 
i öfverensstämmelse med senare momentet i § 53 af Nådiga 
reglementet angående landtmäteriväsendet af den 15 Maj 
1848, som medgifver till och med sex skiften för ett hem
man, dock sålunda, att åker och äng finge utbrytas i det an
tal skiften, sådant fördelaktigast ske kunde. Sistnämnda 
bestämning i 2 § af 1877 års författning har jemväl af Gu
vernören i Kuopio län påpekats såsom hinderlig för upp
komsten af nybyggeshemman. 

Vidare hafva befogade anmärkningar gjorts emot a t t 
samma § stadgar Vs mantal såsom minimigräns för storleken 
af ett hemman, för hvilken begränsning icke några tillräck
liga grunder torde kunna anföras. Bestämningens betydelse 
såsom hinder för odlingens i landet framsteg torde ock lät t 
vara insedd. I ändamål att befordra alltför stora lägenhe
ters behöriga uppodling samt derjemte bereda fasta bonings
platser åt en alltmera sig ökande lös befolkning, har lag
stiftningen nemligen tillåtit större lägenheters klyfning och 
styckning i så små delar, att hvarje del vida understiger det 
nyss anförda måttet för ett nybyggeshemman. Såsom måt t 
vid begränsandet af hemmansdelarnes storlek har man an-



tagit besuttenheten. Denna princip har man numera ansett 
med fördel kunna följas äfven vid bestämmandet af nybyg
geshemmans storlek. Så har Kuopio läns landtbrukssällskap 
i sitt afgifna utlåtande föreslagit, at t hithörande bestämning 
kunde ändras i syfte, at t nybyggen, äfven om de komma att 
ligga enstaka och omslutna af kronoöfverloppsjord, måtte 
bildas af så ringa egovidd att den enligt gällande författ
ningar angående skattläggning kan åsättas mindre mantal än 
§:n medgifver. I samma riktning har S:t Michels läns landt
brukssällskap yt trat sig. Sällskapet kallar bestämningen om 
mantalets begränsning mindre väl betänkt samt anser at t 
härvid bestämmelserna om delning af vanliga kronohemman 
borde följas, sålunda, at t om det till nybygge afsedda ego
området anses kunna uppdrifvas till den odling, att detsamma 
efter frihetsårens utgång kan lemna säker utkomst för ett 
hushåll af fem fullvuxna och arbetsföra personer, hvarje så
dant egoområde kunde till sjelfbestående lägenhet upplåtas 
och utbrytas, utan afseende å det mantal detsamma vid skatt
läggningen möjligen kunde komma att åsättas. Äfven Kuo
pio läns Guvernör har utlåtit sig, at t anläggning af nybygges
hemman väsendtligen motverkats af bestämningen i § 2 derom, 
at t nybyggeshemman skola utgöra minst Vs mantal, enär an
läggningen af nybyggen med en jordvidd motsvarande detta 
mantals minimum vanligen redan ansetts blifva hinderlig för 
kronans skogsvård, och inom kronojordarne för öfrigt endast 
sällan större sammanhängande odlingsmarker finnas. 

Vanligen hafva på anförda skäl de för nybyggesanlägg
ning tjenligaste t rakter disponerats för skogsvaktareboställen 
och kronoskogstorp. Genom anläggning af lägenheter utaf 
sistnämnda art öfverlåtes väl äfven på visst sätt jord till 
odling, men afses dermed dock egentligen skogens ändamåls
enliga vård och ingalunda tillväxten af en sjelfständig jord
brukande klass, betydelsen af hvilken senare omständighet 
ingalunda bör förbises. Det ligger nemligen i statens all
männa intresse a t t bereda den jordbrukande klassen den 
sjelfständiga ställning, som endast det säkra medvetandet af 
den fria besittningsrätten till jorden förmår alstra, då der-
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emot befrämjandet af sistnämnda torpareinstitution, om ock 
befogade anmärkningar mot densamma beträffande dess ställ
ning till Forstförvaltningen härtills öfverhufvud icke gjorts, 
likväl i ock för sig måste väcka betänkligheter såsom afvi-
kande från den redan hos vårt folk till medvetande komna 
känslan för och behofvet af odalmannafrihet, hvari för öfrigt 
våra samhällsförhållanden ega sin säkraste grund. Klart är 
äfven, at t sjelfva jordens odling bät t re befrämjas genom upp
rätthållandet af en sådan jordbrukande klass än af osjelf-
ständiga jordarbetare, hvilka sakna allt hopp om att som 
odalmän få besitta sin uppodlade torfva, och hvilkas säregna 
ställning till den kommunala beskattningen, fritagna såsom 
de äro från hvarjehanda onera, måste väcka ett berätt igadt 
missnöje hos bebrukarena af den mantalssatta jorden, hvilka 
ensamma få bära tungan af utlagor som dock afse tillgodo
seendet af gemensamma behof. 

Emot den de gamla hemmanen uti § 151 af 1848 års 
landtmäterireglemente medgifna och i § 3 af 1877 års kun
görelse delvis erkända optionsrätt hafva protester höjts från 
olika håll. Dels har man påyrkat en förändring af näst
sagda § i det syfte, a t t till hemmansbruk tjenlig öfverlopps-
jord främst utbrytes till nybyggen och kronotorp och endast 
i undantagsfall tillägges de gamla hemmanen emot mantals
förhöjning eller skogsränta, hvilken förändring ansetts så 
mycket mera påkallad, som erfarenheten visat, a t t hemman 
med större skogsränteegor vanligen öfvergått till skogsspe
kulanter och äro de sämst odlade, dels har åter rörande den 
delegare i samfällighet medgifna optionsrätten anförts, a t t 
densamma åtminstone borde inskränkas till de fall, der sam-
fällighetsdelegarne å den för nybyggeshemman afsedda jor
den nedlagt kostnad eller arbete. Slutligen har man jemväl 
på den grund uttalat sig emot bibehållandet af optionsrätten, 
at t densamma leder till obillighet och orättvisa emot förste 
upptagaren af lägenheten, om han ej är jordegare i samfäl-
ligheten, och har derför förslag gjorts derhän att, ifall denna 
rä t t likväl bibehålles, densamma måt te tilläggas förste upp
tagaren af lägenheten, jordegare eller icke, förutsatt dock 
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at t han kan fullgöra de i § 8 af 1877 års kungörelse före
lagda vilkor. 

Då komitén för sin del icke kunnat från rättslig syn
punkt godkänna de isynnerhet på senare tider allt oftare 
upprepade yrkandena på at t frånkänna samfällighetsintressen-
terna deras rä t t till option af den utbrutna öfverloppsjorden, 
kan komitén icke underlåta at t i sammanhang härmed fram
ställa grunderna för sin mening i denna öfverhufvud vig
tiga fråga. 

Byasamfälligheternas rättigheter till de inom desamma 
befintliga skogsmarkerna hafva tillkommit i tider, då obygderna 
enligt landssed ännu voro föremål för ockupation, och hafva 
innehafvarene af dessa marker sålunda förvärfvat en på första 
besittningstagandet grundad rä t t till desamma. Det område, 
inom hvilket byamännen egde att, utan förment förfång för 
andra byalag, utsträcka sina af byalaget ursprungligen ge
mensamt nyttjade odlingar, blef småningom närmare bestämdt 
antingen genom öfverenskommelser byarna emellan eller ge
nom domstolsutslag. Det byasamfälligheterna tillhörande 
området begränsades sålunda slutligen genom engång för 
alla faststälda skilnader. Och innebär förty den rätt, kro
nan gjorde gällande till obygderna, ingalunda rättighet till 
de af byalagen redan af ålder innehafda markerna, hvilka, 
äfven om de skulle öfverskrida måttet af den vidd, som i 
.förhållande till skatten finge hemmanen tilldelas, dock icke 
borde kunna dem fråntagas. Ehuru Sveriges regenter jem
väl i äldre tider vid särskilda tillfällen framstält anspråk på 
den mark, som icke ansåges vara nödvändig för hemmanens 
bruk och bestånd, infördes likväl, i afseende å jordens be
sittningstagande, en nära nog fullkomligt ny princip genom 
de författningar, som under 18:de seklet påbjödo utbrytning 
af den jord, som krono- och skattehemman utöfver sitt rä t ta 
mantal besuttit . Öfverloppsjordens utbrytande påbjöds likväl 
ej omedelbart utan endast i sammanhang med storskiftet, 
hvars företagande åter i de delar af landet, der skattläggning 
redan försiggått, berodde på den enskildes initiativ. De äldre 
storskiftesförfattningarna erkände ock i allmänhet den gamla 
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byahäfden. Så känner Kongl. Förordningen angående stor
skiftesdelningen i Finland för år 1775 ännu icke till någon 
egentlig afvittring af öfverloppsjord. Sistnämnda förordning 
innehåller nemligen i § 5 följande anmärkningsvärda stad
ganden : 

„Finnes i samfälligheten någon Krono-Allmänning eller 
på finska så kallad ^^Erima^\ eller stöter den till den sam
fällighet, som skall delas, då bör sådant af Landtmätaren 
straxt Wår Befallningshafvande tillkännagifvas som då för
ordnar en särskild Krono-Fullmägtig, a t t Kronans rä t t der
vid bevaka' ' , samt vidare: „Finnes ej någon sådan Krono-
Allmänning, eller är den lagliga utbruten, så må den öfriga 
marken, utan afseende å vidden, den samfälligheten tillde
las, som af ålder deraf varit i besit tning och densamma 
nyttjat ' ' . 

„Skulle någons ägodel vara så stor, a t t den tål Torp-
och Nybyggens anläggande, det må ägarena ej vägras, utan 
gör han derigenom hvad Oss högst behageligt ä r " . 

„Således må han uppå sådane Nybyggen, antingen ut
plantera sine barn och anhörige eller ock upplåta dem till 
främmande. Och skola dessa besitta dem med den rä t t och 
säkerhet, som Kongl. Brefvet af den 18 Febr. 1757 förmår 
och innehåller". 

Kongl. Förklaringen af den 25 April 1777 införde väl 
ett tillägg till § 5 af 1775 års storskiftesstadga af innehåll 
a t t all mark, som. blef öfrig, sedan hemmanen erhållit e t t 
visst antal tunnland på mantalet, skulle afskiljas och till
höra kronan, men skulle denna öfverloppsjord hemmans-
åboarne emot ny skatt erbjudas. Öfverloppsjordens utbry
tande var sålunda mera en skattläggningsåtgärd än ett öppet 
framhållande af kronans eganderätt till den afskilda marken. 

Genom den samfällighetsdelegarene medgifna options
rät ten erkändes deras rät t ighet till att fortfarande ega och 
bruka den endast för ny beskattning utbrutna öfverlopps
jorden. Att fråntaga byalagen denna rä t t eller at t inskränka 
densamma är derför en åtgärd, som saknar rät tsl igt stöd. 
Komitén anser derför ett ingripande i gamla rättsför
hållanden uti nu ifrågavarande afseende icke böra ske. 
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Att samfällighetsintressenternas optionsrätt, åtminstone 
indirekt, i viss mon genom 1877 års kungörelse blifvit 
kringskuren, och detta ingalunda i odlingens intresse, fram
går ganska klar t af 2:dra mom. i 3:dje §. Komitén har 
nemligen icke kunna t undgå at t fästa uppmärksamheten vid 
följande omständighet. 

Nyssagda moment innehåller ett stadgande, som i vä-
sendtliga afseenden afviker från de i §§ 140 och 143 samt 
särdeles i § 151 af landtmäteri reglementet 1848 ingående 
bestämmelser om nybyggesanläggning i sammanhang med 
storskifte å dervid uppkommande öfverloppsjord. Enligt de 
två förstnämnda §§ af landtmäter i reglementet ålåg det 
landtmätaren att, i sammanhang med förslaget om tunn
landtals bestämmelsen och öfverloppsjordens disposition i 
öfrigt, jemväl föreslå, der tillfälle ä öfverloppsjorden härti l l 
fans, inrät tandet af särskilda krononybyggen, hvarpå Guver
nören jemlikt § 151 egde på engång meddela utslag såväl 
angående tunnlandtals bestämmelsen som ock angående in
rä t tandet af nybyggen. Numera eger landtmätaren deremot 
att , i händelse öfverloppsjorden är till inrät tande af krono
nybyggen tjenlig, afskilja densamma för framtida disposi
tion, hvarigenom nybyggesanläggningen icke allenast dragés 
u t på tiden utan äfven göres beroende af det yttrande, forst-
mästaren jemlikt 6 § i nu ifrågavarande kungörelse eger 
efter verkstäld undersökning afgifva angående dispositionen 
af öfverloppsjorden. Och anser komitén förty föreskrifterna 
i 3 §, såvidt de afvikafrån bestämmelserna i 1848 års landt
mäter i reglemente, icke blott inkräkta på samfällighets del-
egarenes rätt , u tan äfven vara för odlingens i landet till
växt i väsendtlig grad hinderliga. 

Mot det i 3 § och senare äfven i 6 § stadgade för
faringssättet vid behandling af nybyggesärenden hafva i all
mänhet från särskilda håll anmärkningar försports, för så
vidt det ta förfaringssätt är med alltför stora omgångar för-
enad t ; och skall derom i sammanhang med granskningen af 
6 § närmare ordas. 

Hvad beträffar 4 och 5 §§ så har komitén väl funnit 
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dem icke vara direkt hinderliga för jordens uppodlande och 
såtillvida icke gifva skäl till anmärkningar. Dock kan komi
tén icke underlåta att, uti ett annat afseende, mot 5 § an
märka a t t den är vilseledande. Det är nemligen vid när
mare granskning uppenbart at t s tadgandena i nämnda § 
icke stå i analogi med bestämmelserna i 3 §. Medan det 
i den sistnämnda heter, a t t öfverloppsjorden, der den är till 
inrät tandet af krononybyggen tjenlig, skall, för at t fram
deles disponeras, för kronans räkning afskiljas, så säges 
deremot i 5 § at t , ifall den till option begärda öfverlopps
jorden innehåller så betydlig egovidd och odlingsbara lägen
heter inom densamma finnas så belägna att , utan oreda i 
storskiftet för de gamla hemmanen, ett eller flere nya hem
man pröfvas kunna derå anläggas och i framtiden ega be
stånd, tillkommer det Guvernören att, i sammanhang med 
bestämmandet af det vissa tumilandtalet för de förra^ för
ordna om antalet och storleken af de nya hemmanen. 
Tillämpningen af detta stadgande kan aldrig komma i fråga, 
då föreskriften i 2:dra mom. af 3 § iakttages. Det ta ä r 
en uppenbar inkonseqvens, hvilken nödvändigt måste inverka 
förvillande vid tillämpningen af författningen. 

Emot 6 § har i allmänhet den anmärkningen gjorts, 
a t t den i §:n föreskrifna proceduren är alltför vidlyftig samt 
borde förenklas utan at t dock tillfredsställande angifvits, 
huru detta borde ske. Bland framstälda positiva förslag må 
främst omnämnas det, a t t den åt forstmästare ombetrodda 
undersökningen skulle verkställas af landtmätare eller möj
ligen af agronom och omfatta på engång såväl hemmans 
som kronotorps anläggningar. Jemväl har påpekats, a t t en
ligt §§ 3 och 6 landtmätare ej mindre än t re gånger och 
forstmästare två gånger måste förordnas a t t besöka ort och 
ställe, innan frågan om utbruten öfverloppsjords disposition 
till nybyggeshemman slutligen kan afgöras, hvarföre man. 
föreslagit dels a t t §:s bestämning om forstmästarens pre
liminära undersökning borde bortlemnas, och at t den i 3̂  
mom. af 6 § föreskrifna proceduren kunde förenklas derhän 
att , till förekommande af dubbla utlåtanden af kronofogden 
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och länelandtmätaren, förrättningshandlingarna af forstmä-
staren öfverlemnades till öfverforstmästaren, som jemte eget 
utlåtande afsänder dem till Forststyrelsen, hvilken det till-
komme at t afgifva utlåtande och remit tera handlingarna 
till Guvernören, som förordnar landtmätare att verkställa 
behörig utsyning och i öfrigt iakt tager det förfaringssätt, 
som nämnde § närmare föreskrifver. 

Erkännande riktigheten af dessa anmärkningar har 
komitén dessutom för sin del kommit till den slutsats, a t t 
då enligt denna § till forstmästare öfverlemnats at t under
söka den odisponerade markens beskaffenhet och lämplighet 
till kronopark eller hemmansbruk antingen hel och hållen 
eller delvis, och i senare fallet huruvida hemmansanläggning 
kan ske utan a t t blifva hinderlig för den öfriga markens 
användande för skogsbruk, och at t upprät ta förslag till krono
jordens slutliga disposition, så har forstintresset på jordbru
kets och odlingens bekostnad uti dessa föreskrifter vunnit 
ett alltför stort inflytande. Derigenom att en person (forst-
mästaren) verkställer förenämnda undersökning och en annan 
(landtmätaren) den derpå möjligen följande hemmansutsy-
ningen, har proceduren ock gjorts mera invecklad och tidsö-
ödande, än nödigt varit. Slutligen tror komitén äfven den 
omständigheten i viss mån verka hämmande för nybyggen-
bildningen at t enligt 6 § frågan om kronojordens disposition 
i fall, der enskild part hvarken förekommer eller blifvit 
hörd, icke afgöres genom utslag, deri uppmaning till anlägg
ning af nybyggeshemman ingår, utan ärendet endast uti bref 
öfverlemnas till Senatens närmare pröfning och afgörande. 

Vidkommande 7 § anser komitén för sin del den i §:n 
stadgade korta tiden af t re månader för ansöknings inlem-
nande efter kungörelsens utfärdande kunna derigenom verka 
hämmande på nybyggesanläggningen, at t å orter med mindre 
M i g postkommunikation hugade spekulanter möjligen för 
sent erhålla kännedom om en för åboskap ledig nybygges
lägenhet. 

Den sökanden till anläggning af nybyggen enligt 8 § 
åliggande skyldigheten a t t bifoga ansökningsskriften en af 
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vederhäftiga personer uthändigad borgesförbindeise har af 
komitén ansetts vara mera till skada än till gagn, enär, så
som erfarenheten visat, i de flesta fall föga hänsyn tagits 
eller möjligen ens kunnat tagas till borgesmännens verkliga 
vederhäftighet, och desse för öfrigt sällan torde hafva blifvit 
ålagda at t gälda eller ens förmått gälda de skador, nybyg
garen genom försummelser i fullgörandet af sina åboskyldig
heter åsamkat kronan. Fordran på borgens ställande kan 
emellertid ofta sätta hinder i vägen för antagandet af en 
driftig och ordentlig person till nybyggare. Likaså anser 
komitén, på här nedan längre fram anförda skäl, „god'' frejd 
icke böra ställas såsom ett oeftergifligt vilkor för att en 
person skall kunna antagas till åbo å ett nybyggesheraman. 

Emot stadgandena i 9 § angående anläggning af ny
byggeshemman å orefvad kronojord gälla btjträffande de för
beredande undersökningarna om markens lämplighet till ny
byggen och den derpå följande behandlingen af ärendet i 
öfrigt enahanda anmärkningar, som här ofvan gjorts vid 
granskningen af §§ 2 och 6. För öfrigt anser komitén an
läggning af definitivt skattlagda nybyggen å geometriskt 
oaffattade kronomarker icke fullt egnad att påskynda en 
ändamålsenlig disposition af kronojordarne, för hvilken me
ning komitén längre fram vid motiveringen af sitt i ämnet 
afgifna författningsförslag skall anföra sina skäl. 

Endast inom fem uti 10 § af 1877 års kungörelse upp
räknade lappmarksförsamlingar få för närvarande provisio-
nela nybyggen anläggas på af sökande derför till namn och 
läge uppgifna trakter . Men då någon öfver kronomarken i 
sin helhet på förhand uppgjord plan icke finnes för disposi
tionen, kan emellertid äfven i dessa nordliga landsdelar 
odlingens intresse icke alltid rät t ses tillgodo genom ett 
sådant planlöst anläggande af odlingslägenheter inom de vid
sträckta ödemarkerna. Genom planlöshet i anordningen kom
mer just odlings- och forstintresset lättast i kollision med 
hvarandra. För öfrigt och då, såsom nu finnes stadgadt, 
Guvernören, efter emottagen ansökning om provisionel ny
byggesanläggning, genom vederbörande forstmästare skall 
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Af hvad redan vid detaljgranskningen af 1877 års kun
görelse framhållits såsom de väsendtligaste bris terna deri, 
torde jemväl till hufvudsaklig del motiven till komiténs här 
nedan intagna förslag till ny författning kunna härledas. 
Då emellertid de af komitén föreslagna stadgandena rörande 
dispositionen af kronans marker i väsendtlig grad afvika 
från de nu gällande, har komitén i anledning häraf dock 
t rot t en närmare positiv motivering vara af nöden. 

Såsom af författningens rubrik framgår, omfattar den
samma icke allenast allmänna stadganden om den odlings-

låta undersöka ej mindre, huruvida å den angifna t rakten er
forderliga odlingsmarker för ett sjelfbestående jordbruk fin
nas, än ock om ett hemman der kan, med iakttagande af 
1 § 2 uppgifna vilkor, anläggas, torde väl forstintresset här 
kunna anses vara nog mycket tillgodosedt, men förefinnas 
deremot inga garantier för en framtida utveckling af jord
kulturen inom dessa traktvis till odling ej alldeles otjenliga 
delar af landet. P å samma grunder, som här ofvan vid § 
2 anförts, måste nemligen föreskrifterna äfven i denna § 
anses uppenbarligen ensidigt gynna skogshushållningen på 
jordbrukets bekostnad. 

Uti 12 § stadgas om de forstmästare, landtmätare och 
öfrige tjenstemän, för nybyggesutsyningen och dermed i sam
manhang stående åtgöranden, tillkommande arvoden och er
sättningar. Emot föreskrifterna i denna § torde såsom en 
bristfällighet kunna anföras den omständigheten, at t krono
fogde och kronolänsman endast för nybyggesutsyningar i 
Lappmarkerna få beräkna sig tillgodo skjuts och arvode, 
hvaremot nämnde tjenstemän ej i öfriga delar af landet åt
njuta en lika uppmuntran för verkställande af förrättningar 
af sådan art, en omständighet, som äfven den i sin mån är 
egnad att motverka uppkomsten af nybyggen. 

Angående de i 1877 års kungörelse ingående stadgan
dena rörande anläggning af kronotorp och desses skattlägg
ning får i underdånighet komitén längre fram uttala sig. 

2 
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bara jordens afskiljande å kronans allmänningar och öfver
loppsjordar, än äfven speciela föreskrifter, motsvarande dem 
i 1877 års kungörelse om anläggning af nybyggeshemman 
och kronotorp. Då komitén tillkommer icke allenast at t 
verkställa en revision af de stadganden som i nästnämnda 
kungörelse ingå och uppgöra nytt förslag i ämnet, utan jem
väl att öfverhufvud föreslå lämpligaste sättet för åstadkom
mande af en ordnad plan för slutlig disposition af kronans 
marker, särskildt med hänsyn till deras lämplighet för od
ling, har komitén, som ansett anläggningen af de enskilda 
odlingslägenheterna böra ske i närmaste samband och öf
verensstämmelse med en sådan på förhand ordnad och fast-
stäld plan, som förenämnda afskiljande innefattar, samman
fört alla de stadganden, som i allmänhet borde följas vid 
allmänningars och öfverloppsj ordars upplåtande till odling i 
en och samma författningsurkund. I följd häraf har komi
tén äfven i formelt afseende uppgjort sitt författningsförslag, 
sålunda at t l:sta kap. innehåller föreskrifter om sättet och 
ordningen för vinnandet af denna planmässighet, eller om 
odlingsjordens afskiljande från skogsmarken, hvaremot 2:dra 
kap. åter innehåller stadganden rörande bildandet af sjelfva 
odlingslägenheterna och deras upplåtande åt enskilde. 

Jemlikt 3:dje punkten i de af Kammar Expeditionen 
åt komitén lemnade närmare föreskrifter ålåg komitén att 
taga i särskildt öfvervägande, om icke, för åstadkommande 
af en ordnad plan för slutlig disposition af kronans allmän
ningar och öfverloppsmarker, i hvarje län, der sådana i 
större mängd funnes, borde tillsättas en kommission af 
exempelvis tre personer, hvilka ålåge, efter inhemtande af 
noggrann kännedom om kronojordens belägenhet, vidd och 
beskaffenhet samt lämplighet till odling, afgifva förslag i 
nyssnämndt afseende. 

Nyttan och nödvändigheten af särskilda kommissioners 
tillsättande i förenämndt syfte framstår tydligt, då man 
tager i betraktande de ofantliga vidder af kronomarker, som 
ännu ligga odisponerade. Af Finlands hela arealvidd, om
kring 75,000,000 tunnland, upptaga kronans skogar närmare 
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29,000,000 tunnland, hvaraf endast en ringa del, eller om
kring 1,900,000, blifvit till kronoparker disponerad. Att 
inom den odisponeräde skogsarealen vidsträckta, till jord
bruk tjenliga marker finnas, har till fullo blifvit ådaga
lagt. Fördelarna af odlingar, särskildt i landets nordliga 
trakter , hvarest kronoskogarna företrädes förekomma — en
samt inom Uleåborgs län 25,997,000 tunnland, — har redan 
länge insetts. Så anför den af Kejserliga Senaten den 27 
Juli 1865 tillsatta kommissionen för undersökning af den å 
kronojordarne bosatta befolkningens ställning, att densamma, 
under sina vandringar i t rakterna ända ofvan polcirkeln, 
flerstädes påträffat en befolkning, som på ett ganska fram
stående sätt u tmärkte sig genom sedlighet och hyfsning, 
egenskaper, som icke kunna bestå utan en viss grad af väl
stånd, samt a t t kommissionen i t rakter , der odlingen och 
jordens torrläggning varit längre framskriden, funnit nämnda 
sedliga företräden isynnerhet framträda. 

Förekomsten af odlingstjenliga marker inom kronosko-
garne i landets öfriga delar kan icke ifrågasättas och fram
går jemväl tydligt af förutnämnda Guvernörernes och landt-
brukssällskapens afgifna utlåtanden. Då sålunda vidsträckt, 
till åkerbruk tjenlig mark inom kronoskogarne förekommer, 
måste det ligga i det allmännas intresse, att, vid bestäm
mandet af, hvilka områden inom dessa skogar skola för detta 
ändamål disponeras, en allsidig och på bekantskap med orts
förhållandena och på sakkännedom i öfrigt grundad utred
ning om den respektiva jordens beskaffenhet och natur finnes 
a t t tillgå. Om nyttan af, at t undersökningskommissioner i 
de län, der kronoskogar förekomma, för ofvanberörda af Kej
serliga Senaten antydda ändamål tillsättas, har komitén jem
väl varit fullkomligt ense. 

Såsom komitén redan här ofvan vid granskningen af 1877 
års kungörelse varit i tillfälle at t anmärka, har i sagda författ-^ 
ning allt för mycken hänsyn tagits till forstintresset, så att,, 
vid afgörandet af frågan, när en jordlott skall anses såsom 
kronoskog behöflig, eller, när den skall kunna åt enskild 
person till odling upplåtas, utslaget högst sällan kan falla 
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till förmån för jordkuituren, isynnerhet som sjelfva afgöran
det nära nog uteslutande ankommer å forstmannen. Utan 
att förneka den stora vigten och betydelsen, såväl i rent 
ekonomiskt som klimatologiskt afseende, af skogens vård och 
bevarande i landet, torde dock masta medgifvas, att ett vä-
sendtligt vilkor för skapandet af en fastare ekonomisk basis 
och en högre kultur i Finland ligger i jordens, så vidt möj
ligt, allmänna öfverlåtande till odling. 

Då enligt komiténs mening en ordnad plan för krono
markernas slutliga disposition, såväl till förmån för jordkul
turen som skogsvården, ändamålsenligas! kan vinnas genom 
ett förutskeende, generelt afskiljande af den till odling tjen
liga jorden, synes klart vara att vid sammansättningen af 
förenämnda kommissioner, hvilka den för ändaiöålet nödiga 
utredningens införskaffande tillkomme, tillbörlig hänsyn måste 
tagas såväl till jordbruks som forstintressena. Och borde 
dessa kommissioner föröfrigt i sig förena icke blott på teo
retiska insigter grundad fackkännedom i de härvid förekom
mande frågor, utan äfven bekantskap med de lokala förhål
landena. Men, då bildandet af kommissioner, som på en 
gång uppfylde alla dessa fordringar, nödvändiggjorde ett 
större antal ledamöter, och en så beskaffad sammansättning 
lätt torde orsaka ej blott dröjsmål vid undersökningsar
betenas fortgång, utan äfven medföra drygare kostnader, 
har komitén ansett lämpligast att i hvarje län, der ifråga
varande undersökningar komme att försiggå, böra inrättas 
tvenne olika slag af undersökningskommissioner. Den när
maste och i specialitet gående undersökningen borde således 
öfverlemnas åt en skild kommission, hvaremot en annan ålåge 
den mera generela och kontrollerande verksamheten. Ur 
denna synpunkt har komitén i sitt förslag förordat inrät
tandet i hvarje län, der kronojordar finnas, af en eller flere 
undersökningsnämnder och en länekommission. 

Undersökningsnämnderna hade sig ålagdt att afgifva 
e t t förberedande förslag om afskiljande af den odlingsbara 
jorden från den egentliga skogsmarken och egde förty, ge
nom egna undersökningar på ort och ställe, förskaffa sig 
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noggrann kännedom om kronojordens ifråga lokala beskaf
fenhet och särskildt dess lämplighet till nybyggesanläggning 
eller odling och derjemte, för att på möjligast tydliga sätt 
åskådliggöra de olika jordkomplexernas råskilnader, att dem 
såväl å sjelfva marken som å förefintliga kartor noggrant 
u tmärka. Efter skedt undersökningsarbete egde nämnden 
skriftligen uppsätta en detaljerad redogörelse, hvilken jemte 
kar tor och öfriga i saken tillkomna handlingar äfvensom 
nämndens eget förslag i ämnet, borde till Guvernören i 
länet insändas för at t vederbörande länekommissioner till
handahållas. 

I anseende till arten af undersökningsnämndernas ålig
ganden, har komitén ansett desamma lämpligast böra beetå 
af en landtmätare och tvenne i jordbruk kunnige samt med 
ortsförhållandena förtrogne personer. Den undersöknings
nämnderna åliggande tekniska uppgiften anger sjeltlallet be
hofvet af en med landtmäterigöromål förtrogen ledamot i 
desamma, hvaremot vid til lsättandet af öfriga ledamöter huf-
vudsakligaste vigt torde böra läggas på personernas ifråga 
praktiska insigter i de förhållanden, som stå i sammanhang 
med jordbruket, samt på deras ortskännedom och bekant
skap med befolkningens i t rakten behof, önskningsmål och 
sätt att odla jorden, hvarvid den praktiska blicken kan er
sät ta den möjliga saknaden af rent teoretiska insigter, hvilka 
senare dock i alla fall komme i tillfälle att göra sig gäl
lande vid den slutliga pröfning, som af länekommissionen 
skall på ort och ställe verkställas. Man kan härvid icke 
helt och hållet förbise den omständigheten, at t genom den 
af komitén föreslagna sammansättningen af undersöknings
nämnden, kostnaderna för den förberedande undersökningen 
ställa sig vida billigare, än om ledamöterna i nämnden skulle 
utgöras af exempelvis tjenstemän med högre teoretiska fack
kunskaper. — I anseende dertill, at t Guvernörerne bäst äro i 
tillfälle at t bedöma lämpligheten hos de personer, af hvilka 
undersökningsnämnden skall sammansättas, har komitén före
slagit, a t t ledamöterna i nämnden borde af Guvernören i 
länet utses. 
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Sedan sålunda undersökningsnämnden verkstält detalj
undersökningen samt aflemnat förberedande förslag rörande 
de marker och områden, som kunna egna sig för afskiljande 
till odling och hemmansbruk, borde länekommissionen, efter 
å ort och ställe anstäld kontrollerande granskning, uppgöra 
slutligt förslag till den odlingsbara jordens afskiljande från 
den mark, som härtill för t iden icke kan anses lämplig. 

Med hänsyn till arten och beskaffenheten af kommis
sionens verksamhet måste jemväl vid dess sammansättning 
specielt afseende fästas derå, att den i sig förenar medlem
mar med nödiga teoretiska insigter såväl i forstväsende 
som jordbruk, hvarjemte i kommissionen tillika borde ingå 
en person med fackmannainsigter i allt, hvad till landtmä-
teriet hörer. Af en på antydt sätt sammansat t kommission 
kunde en på allsidig pröfning grundad, slutlig utredning i 
ämnet väntas. Ehuru komitén icke ansett en forstman med 
nödvändighet böra vara ledamot i undersökniugsnämnden, 
är dock inom länekommissionen en representant för forst
väsendet oundgängligen behöflig. Utom af forstmannen skulle 
kommissionen vidare bestå af en läneagronom eller annan, 
vidsträcktare kännedom i jordbruket egande person samt en 
landtmätare . I anseende till vigten af länekommissionens 
befogenhet torde medlemmarne i densamma lämpligast böra, 
på förslag af Guvernören i länet, utses af Kejserliga Sena
ten. Såsom vilkor för ledamotskap i kommissionen har komi
tén icke velat uppställa egenskapen af statens tjenstemän, 
särskildt som många andra skäl för en persons lämplighet 
kunna göra sig gällande, och statstjenstemannen föröfrigt 
ofta nog kan af sina tjensteåligganden vara strängt upp
tagen. 

Med tillhjelp af de utaf undersökningsnämnden vid 
dess förberedande undersökningar uppgjorda beskrifningar 
och karteanteckningar, torde det icke blifva någon svårig
het för länekommissionen a t t inom jemförelsevis kort tid 
medhinna genomgåendet af ganska vidsträckta områden. 
Då emellertid, för underlät tande och påskyndande af nu 
ifrågavarande undersökningars verkställande, den största 
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möjliga kontinuitet borde åstadkommas mellan undersök
ningsnämndens och länekommissionens arbeten, äfvensom i 
öfrigt en ändamålsenlig anordning af sättet ocji ordningen 
för dessas verksamhet vore nödig, har komitén föreslagit, 
a t t vederbörande Guvernörer egde till Kejserliga Senaten 
inkomma med förslag till särskilda instruktioner i nyssnämndt 
syfte. — I sammaiihang härmed har inom komitén fråga 
väckts, huruvida icke, enär erfarenheten visat, a t t nybygges
anläggning i Lappmarkerna i vissa afseenden verkat menligt 
för renskötseln, vid derstädes skeende disposition af kronans 
marker , något afseende jemväl borde hafvas på hvad som 
kan bidraga till befordrandet af denna för landets nordli
gaste t rak te r så vigtiga och stundom enda näringsgren. 
Utan at t afgifva något specielt förslag i ämnet har komitén 
dock här velat framhålla önskvärdheten deraf, att , vid af-
skiljandet af den odlingsbara jorden från skogsmarken, 
likasom äfven vid indelningen af den förra till nybygges
hemman, uti Lappmarkerna billig hänsyn äfven tages till 
renskötseln i t rakten. — 

För lösandet af de uppgifter, som såväl undersöknings
nämnden som ock länekommissionerna komma att hafva sig 
förelagda, blir en affattning af de ännu orefvade kronojor
darna alldeles nödvändig. Så önskvärd en alla nu ifråga
varande marker omfattande geometrisk affattning, i skala 
af minst 1:8,000 än vore, ha r komitén likväl t rot t ett så i 
detalj gående arbete, med afseende å vidden af ifrågava
rande marker , vara förenadt med alltför stor t idsutdrägt 
och kostnad. I betraktande häraf och då en dylik nog
grann affattning icke kunde anses vara för ändamålet ound
gängligen nödvändig, har komitén äfven hållit före at t en 
mätning i den geografiska eller sockneskalan 1:20,000 
kunde i detta fall och tillsvidare vara tillfyllestgörande. — I 
anseende till den betydelse, som härmed förknippade kost
nader ändå hafva, har komitén t rot t sig böra göra en be
räkning af desamma, ehuru denna beräkning ej kan blifva 
anna t än ungefärlig, då de faktorer, som härvid ifråga-
komma, ej så noga kunna preciseras. 
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Enligt af Forsts tyrelsen komitén meddelade uppgifter, 
intagna i bifogade tabell, uppgår den orefvade kronojordens 
vidd till i rundt tal 23,000,000 tunnland. Men som i denna 
vidd inbegripes delvis sjöar äfvensom fjälltrakter, hvilka 
hvarken egna sig för odling eller erbjuda något intresse för 
skogsvården och sålunda kunna för det föreliggande ända
målet lemnas oaffattade, torde den härvid ifrågakommande 
arealen, utan fara för synnerlig missräkning, kunna anslås 
till 20,000,000 tunnland. Lika litet som nugällande landt-
mäteri taxa upptager något arvode per tunnland för ego-
aflattning i den af komitén föreslagna skalan, lika litet lem-
nar erfarenheten någon grund för beräkningar häraf, all-
denstund så beskaffad mätning knappast lärer hafva i landet 
förekommit och ersät tningsanspråk för en dylik åtminstone 
icke varit underkastade officielt bepröfvande. Enligt fack
männens i komitén mening borde vid begagnandet af denna 
skala med kartläggning och egobeskrifning medhinnas t re 
gånger så stor egovidd, som vid affattning i den geometriska 
skalan på samma tid kan utföras; och då kostnaden för 
egoaftattning, uträkning och beskrifning samt härvid före
kommande resor och nödigt handräckningsmanskap ifråga 
om geometriska mätningar tillika antages uppgå till om
kring 75 penni tunnlandet, skulle häraf följa, a t t denna 
kostnad vid sådan geografisk affattning, som komitén här 
föreslagit, komme att belöpa sig till 25 penni tunnlandet , 
och sålunda för den ofvanberäknade vidden: 20,000,000 
tunnland, till ett totalbelopp af 5,000,000 mark. Då denna 
affattning emellertid svårligen kunde i hela sin utsträckning 
på en gång utföras, och sådant med afseende å tillgängliga 
arbetskrafter ej ens vore lämpligt, har komitén ansett den
samma kunna fördelas på en längre tidsperiod, enligt komi
téns förmenande af ända till 25 år, hvarigenom den årliga 
statsutgiften för ifrågavarande ändamål under denna period 
komme att uppgå till 200,000 mark. Föröfrigt borde, 
ordningen för affattningens gång ställas med hänsyn till den 
efterfrågan på nybyggeslägenheter, som i olika t rak ter gö r 
sig gällande. 
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Såsom af 6 § i komiténs förslag synes, angå de uti 
kap. 2 gifna föreskrifterna, rörande nybyggesanläggning och 
kronojords upplåtande på arrende, dispositionen af den 
odlingsbara marken å kronans allmänningar och endast så
dana öfverloppsjordar, som redan blifvit för kronans räk
ning slutligen afskilda. Deremot har komitén beträffande 
anläggning af nybyggeshemman m. m. i sammanhang med 
storskifte å dervid uppkommande öfverloppsjord ansett stad
gandena i 1848 års landtmäterireglemente fortfarande böra 
lända till efterrättelse. Såsom komitén redan härförinnan 
anfört, hafva nemligen de i 3 § af 1877 års kungörelse i 
nyssnämdt afseende gjorda förändringar i 1848 års landt
mäterireglemente inkräktat på samfällighetsintressenternas 
rä t t a t t optera den frän samfälligheten uppkommande öfver
loppsjorden. 

Enligt § 2 i 1877 års kungörelse skall ett nybygge 
utsynas i högst t re skiften. Denna begränsning i skiftenas 
antal har, såsom redan här ofvan anmärkts , ingalunda be
fordrat nybyggesanläggningen, emedan, särskildt i de nord
liga delarne af landet, odlingsmarkerna, isynnerhet ängarna, 
förekomma spridda inom skogsmarken, och den alltför 
t rånga begränsningen af skiftenas antal sålunda måste i 
många fall leda derhän, at t hemmansbildningen å annars till 
odling lämpliga jordområden omöjliggjordes. Komitén har 
i sitt förslag uti nu ifrågavarande afseende dock icke velat 
öfverskrida antalet fyra skiften, enär den ofvanantydda olä
genheten för hemmansbildningen redan härigenom i förening 
med den omständighet, att skogsmarken finge utbrytas i till 
och med tvenne skiften i väsendtlig mån torde vara af-
hjelpt, synnerligast då lägenheter af den ringa mantalsstor
lek, komitén jemväl föreslagit, finge bildas. Till ernående 
af en ändamålsenligare skiftesplacering bidrager dessutom 
i icke ringa mån den omständigheten, at t landtmätaren vid 
nybyggesindelningen icke, såsom vid vanliga storskiftesför
rä t tn ingar är fallet, har at t taga hänsyn till gammal häfd. 
Komitén har i öfrigt ansett lagstiftningen, så mycket sig 
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göra låter, böra fasthålla vid principen om stora skiften, 
enär det, såsom jemväl landtmäterikomitén af år 1884 fram
hållit, visat sig, at t ju flere skiften i lag äro tillåtna, desto 
oftare låta vederbörande förleda sig at t bilda onödigtvis 
många sådana. 

Ehuru komitén i sitt förslag uteslutit hvarje bestäm
ning, om hvilka egoslag, som borde uti ett sammanhängande 
skifte läggas, har komitén dock, för undvikande af en för 
mycken splittring af skogen, trott en viss gräns för dess 
fördelande på de skilda skiftena böra vara stadgad. Någon 
synnerlig svårighet, at t få den hufvudsakliga skogen, enligt 
komiténs förslag, på ett eller högst tvenne af de för ny
byggeshemman til låtna skiftena, torde ej liiöta, då deremot 
et t splittrande af skogsmarken på t. ex. ända till fyra skif
ten, hvilket en mindre omsorgsfull utsyning lät t kunde för
anleda, medförde kännbara olägenheter. — 

Af hvad ofvan vid granskningen af § 2 i 1877 års 
kungörelse redan anförts, framgår, att den i sagda kungö
relse stadgade mantalsbegränsningen för nybyggeshemman 
måste verka hämmande för nybyggesbildningen. E t t upp-
häfvande af hvarje begränsning uti nu ifrågavarande af
seende eller ett frångående af hela besuttenhetsprincipen, 
har under senare tider allmänt påyrkats. Och har äfven 
1884 års landtmäterikomité framhållit, hurusom hvarje in
skränkning i rätt igheten at t stycka jordlägenhet, som med 
full eganderätt tillhör enskild person, borde upphöra, och 
detta redan derför, at t det i alla händelser måste vara yt
ters t vanskligt, att genom auktoriteters tillgöranden beräkna 
om och när en eller flere egare af en lägenhet kunna af 
dess behållna afkomst hafva sin bergning. 

Om äfven vid klyfning och styckning af gamla, redan 
befintliga jordlägenheter ett åsidosättande af hvarje hänsyn 
till besuttenhetsprincipen kan vara med allmän fördel öf-
verensstämmande, följer deraf icke med nödvändighet, a t t 
detsamma äfven vore gagneligt vid anläggningen af ett ny
byggeshemman. Vid anläggningen af ett nybygge måste 
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nämligen ofta hänsyn tagas till, huruvida nybygget, aflägset, 
s^m det i de flesta fall är, från de större farvägarne och 
de allmännaste kommunikationslinierna, kan erbjuda odlaren 
möjlighet till lifsbergning endast med tillhjelp af produk
terna från egna egor eller, med andra ord, utgöra ett för 
sig bestående jordbruk. En äng eller en mosse, som sär
skildt för sig bebrukas, kan skafi^a odlaren god inkomst, 
men sällan utgöra dylika enskilda jordstycken enda hjelp-
källan för bebrukarens utkomst. Enahanda är förhållandet 
äfven med mindre, till endast några få tunnland uppgående 
lägenheter, äfven om de omfatta jord af olika egoslag. Det 
är derför icke blott af kameral hänsyn komitén t rot t en 
viss bestämning i lag böra gifvas för afgörandet, när en 
jordlägenhet skall såsom „hemman" anses eller icke, u tan 
ligger det enligt komiténs mening i odlingens intresse, att 
vid hemmansbildningen afseende tages jemväl till den om
ständigheten, huruvida den blifvande lägenheten kan åt den 
t rägne arbetaren erbjuda nödiga existensmedel. Huru vansk
ligt det än kan synas, att såväl i hvarje enskildt fall af-
göra, huru stora och hurudana egor en lägenhet skall hafva 
för at t kunna motsvara nyssnämnda sjelfbeståndsfordringar, 
som att i allmänhet derför fastställa vissa bestämda grän
ser, torde man icke dess mindre, genom ett samvetsgrant 
afvägande af förhållandena samt med iakttagande, af hvad 
erfarenheten gifvit vid handen, kunna träffa en i väsendtligt 
afseende lämplig måttbestämning. Det är ock endast sådan 
lägenhet, hvilken på antydda grunder kunde påföras natu
ren af hemman, som komitén anser böra åt enskild person 
med full eganderätt öfverlåtas. Befordrandet af en sjelf
ständig jordbrukande befolknings uppkomst å kronans mar
ker är med odlingens intresse mest öfverensstämmande, och 
detta befordrande sker ändamålsenligast genom anläggningen 
af hemman med den egovidd, at t de kunna i framtiden ega 
bestånd. Då erfarenheten emellertid visat, att lägenheter 
af mycket mindre än Yg mantals storlek kunnat vara be
suttna, har komitén, som på härför redan antydda skäl, 
förkastat det härtiUs antagna mantalsminimum, uti sitt af-



28 

gifna förslag nedsatt detsamma till 0 , 0* mantal, som sålunda 
utgjorde den lägsta mantalsdel, hvartill ett nybyggeshemmab 
finge skattläggas. Jordlägenheter, som enligt gällande skatt
läggningsmetod icke kunde åsättas minst nästsagda man
talsbråk, komme sålunda at t höra till den andra kategorin, 
arrendelägenheter. — Emedan kronan ,vid upplåtande af mark 
till nybyggesanläggning, alltid löper en viss risk, beträffande 
den å sådan mark förefintliga skogen; och skogsmark i all
mänhet måste tilldelas lägenheterna i förhållande till deras 
mantal , har komitén, till undvikande i möjligaste mån af 
faran för missbruk i det ta afseende, ansett ett maximimått, 
som tillika ej vore hinderligt för odlingen, böra fastställas 
för nybyggeslägenhet. I detta afseende har komitén t ro t t 
sig i 0 ,2 0 mantal hafva funnit det lämpligaste måttet, såsom 
icke medförande så stort skogsmarksbelopp, a t t härvid nå
got synnerligt tillfälle till förtäckta skogsspekulationer er-
bjöde sig, men mot detta mantal ändå komme at t svara en 
så stor jordvidd, at t densamma lemnade tillräckligt rum för 
all den arbets- och odlingskraft, som en nybyggarefamilj 
rimligtvis kan utveckla. 

Enär de geografiska mätningarna, som föregå den 
odlingsbara jordens afskiljande från skogsmarken, icke af
gifva en i specialitet gående öfversigt af egornas beskaffen
het och sålunda icke kunna läggas till grund för en för
fattningsenlig definitiv skattläggning af de lägenheter, som 
å sålunda uppmätta marker anläggas, så har komitén före
slagit bildandet af tvenne olika slag af nybyggen, nemligen 
sådana definitivt skattlagda nybyggen, som anläggas å geo
metriskt afmätta marker, samt sådana, å hvilka endast en 
provisionel skattläggning kan ifrågakomma. Komitén har i 
8:de till och med 18:de §§ i sitt förslag af handlat det förra 
slaget af nybyggeshemman. 

Enligt § 8 egde Guvernören att, oberoende deraf, om 
någon anmält sig till hemmansanläggning eller icke, låta ge
nom landtmätare till nybyggeshemman indela de å kronans 
afvittrade och refvade allmänningar och öfverloppsjordar för 
odling afskilda marker, under iakttagande af de i § 7 gifna 
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stadganden. Då förrättningslandtmätaren, jemlikt § 9 borde 
ej mindre af Guvernören förses med de närmare instruktio
ner, som med ledning af länekommissionernas afgifna förslag 
i afseende å de blifvande nybyggeshemmanens storlek kunde 
vara af nöden, än äfven vara biträdd af tvenne, utaf kom
munalnämnden utsedde gode män, så torde den ifrågava
rande indelningen kunna ske med all hänsyn till, hvad för
hållandena å orten i hvarje fall kunna kräfva. 

Genom en dylik planmessig indelning af nybyggeshem
manen å större för odling afskilda jordkomplexer undvikas 
de olägenheter, som äro en naturlig följd af den fria bo
sättningsrätten, i ty at t derigenom de enskilda lägenheternas 
egor kunna blifva, så vidt möjligt, väl arrenderade, då der
emot genom ett planlöst anläggande af här och der spridda 
odlingslägenheter en sådan arrondering omöjliggöres. Så vidt 
möjligt bör väl landtmätaren i allmänhet vid nu ifrågava
rande indelning söka få de lägenheterna tillkommande skogs
skiften i ett sammanhang med öfriga egor, men då stundom 
till åker och äng lämpliga marker i ganska stor samman
hängande utsträckning kunna förekomma, och skogen så
lunda komme, att, åtminstone å vissa trakter , befinna sig 
långt aflägsen från bolstäderna, torde väl detta förhållande 
kunna få påkalla afvikelser. Enär i sådant fall skogens 
lämpliga vård och möjligheten af dess fördelaktiga använd
ning för de enskilda lägenheterna försvåras, har komitén, 
med hänsyn härtill, ansett såkallade samfällighetsskogar 
kunna bildas. Angående förvaltningen och vården af dylika 
skogar kunde då enahanda föreskrifter följas, som uti 2:dra 
kap. af Skogslagen stadgas rörande samfällighet tillhörig och 
gemensamt förvaltad skogsmark. Komitén har icke ansett 
sig kunna förorda ett allmännare bildande af samfällighets
skogar, emedan den speciela hänsyn härå, som vid hemma
nens bildande komme att göra sig gällande, ovilkorligen 
utöfvade ett menligt inflytande på sjelfva skiftesplaceringen, 
då ju icke allenast de enskilda hemmanens, utan äfven sam-
fällighetsskogens placering måste afses. Ty att anslå den 
skogsmark, som ligger i bolstädernas omedelbara närhet, till 
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samfällighetsskog har komitén icke ansett vara välbetänkt, enär, 
enligt komiténs förmenande, en dylik egendomsgemenskap 
skulle vålla en menlig inskränkning i den fria dispositionen 
af de närmast belägna egorna och sålunda äfven försvåra 
häfden. 

Sedan Guvernören, efter vederbörande länelandtmätares 
hörande, faststält den sålunda verkstälda indelningen och 
lägenheterna blifvit i lagstadgad ordning skatt lagda samt 
deras råer slutligen rörlagda, tillkommer Guvernören jemlikt 
12 § i komiténs förslag att åboskapet å de sålunda anlagda 
nybyggeshemmanen i början af hvarje år utbjuda. Och böra 
hugade spekulanter anmäla sig till åboskaps erhållande se
nast före den första Augusti. Såsom komitén redan förut 
varit i tillfälle a t t framhålla, är den nu författningsenligt 
faststälda tiden för ansökningens inlemnande alltför kort 
tilltagen; Genom de af komitén föreslagna bestämningarna 
rörande nybyggenas utbjudande, i enlighet med hvilka icke 
allenast tiden för ansökningarnas inlemnande blifvit utsträckt , 
utan äfven en gemensam tidpunkt för lägenheternas utbju
dande faststälts, skulle deremot såväl bät t re tillfälle bere
das spekulanterne at t bestämma sig för öfvertagandet som 
jemväl antalet af bugande sökande derigenom möjligen förökas. 

Jemlikt 13 § i komiténs förslag bör ansökningsskrift 
om åboskaps erhållande till nybygge åtföljas endast af van
ligt intyg om sökandens frejd. P å härförinnan anförda skäl 
har komitén icke velat ålägga sökanden skyldighet a t t pre
stera borgen för åboskapsskyldigheternas behöriga fullgö
rande. Hvad åter beträffar sökandens frejd, har komitén 
icke uttryckligt uppstält fordran på „god" frejd, enär per
soner, som tidigare gjort sig skyldiga till förseelser eller till 
och med brott , ofta kunna innehafva de egenskaper, som 
äro nödiga för a t t u thärda nybyggarens hårda kamp i öde
marken. För öfrigt ligger det i samhällets intresse, a t t 
lemna brottslingar, efter uts tåndna straff i fängelserna, 
lämpligt tillfälle att , under nya förhållanden, a rbe ta icke 
allenast för sin ekonomiska utkomst, u tan äfven för sin 
moraliska återupprättelse. 
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Komitén har i 14 § föreslagit den afvikelsen från de 
härtills följda föreskrifterna rörande den syn, som föregår 
inrymmandet i nybyggeshemman, att vederbörande sökande 
uttryckligen beredes tillfälle att vid synen närvara, för a t t 
dervid erhålla del af hvad synemännen i anledning af gransk
ningen hafva at t förmäla och härtill göra sina påståenden 
och möjliga förslag. Att härigenom icke blott omgången af 
nybyggarens särskilda hörande undvikes utan äfven dennes 
intressen blifva bät t re tillgodosedda, kan ej förnekas. Några 
föreskrifter rörande nödvändigheten af häradsrä t t s utlåtande 
om de af synemännen föreslagna frihetsår har komitén i 
sitt förslag icke intagit, enär affordrandet af ett sådant ut
låtande är egnadt at t medföra t idsutdrägt utan motsvarande 
gagn. För öfrigt har komitén ansett lämpligast vara att 
lemna Guvernören större frihet än härförinnan vid valet af 
synemän, enär lämplighetsskäl härvid så mycket som möj
ligt borde få göra sig gällande. 

För at t såvidt möjligt förebygga missbruk och till und
vikande af missuppfattning om betydelsen af den företrä
desrätt till åboskap, hvilken redan af gammalt tillerkänts 
den, som tillförene verkstält några uppodlingar å de nybyg
geshemmanet tilldelade egor, har komitén i 16 § uttryck
ligen velat framhålla, at t blott och bar t svedjande icke borde 
förskaffa någon en sådan rät t , enär detta sätt at t draga en 
tillfällig vinning af jorden ej kan jemföras med den odling, 
som betingas af ett långvarigt och mödosamt arbete. — 

Hvad beträffar geometriskt ännu oaffattade kronojor
dars upplåtande till odling har komitén ansett definitivt 
skat t lagda lägenheter å sådana marker icke bör anläggas, 
enär, särskildt i landets vidsträckta nordliga t rakter , en 
geometrisk affattning, som författningsenligt bör ligga till 
grund för den definitiva skattläggningen, i större omfång 
måhända först i en ganska aflägsen framtid kan vara på
kallad. Komitén har derför i sitt förslag gifvit föreskrifter 
om endast en provisionel nybyggesindelning af de på grund 
af geografisk affattning till odling afskilda markerna. Och 
är komitén öfvertygad om, a t t förrättningsmännen med ti l l-
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hjelp af de geografiska kartorna samt de på grund af läne
kommissionens utlåtanden gifna anvisningarna skola utan 
alltför stor svårighet kunna verkställa den provisionela in
delningen så, att, vid i framtiden skeende storskifte och de
finitiv skattläggning, några större rubbningar i besittningen 
och begränsningen af lägenheternas egoområden icke behöfde 
ifrågakomma. Jemte det en mera ordnad uppodling af obyg
den genom iien af komitén föreslagna provisionela nybygges
delningen sålunda möjliggjordes, skulle likväl nybyggaren 
kunna tillförsäkras en möjligast trygg besittning af de ho
nom engång tilldelacte egoförmåner. 

I sammanhang med nybyggesindelningen borde landt
mätaren äfven verkställa den provisionela skattläggningen; 
dock har komitén ansett denna skattläggning, för at t den
samma måtte så mycket som möjligt motsvara de från lä
genheten påräknade förmåner, böra undergå granskning vid 
den syn, som före åboskapets meddelande verkställes, och 
synemännen deröfver afgifva sitt utlåtande. Guvernören egde 
sålunda först i sammanhang med åboskapets bestämmande 
jemväl afgöra om det lägenheten åsättande provisionela man
talet . I öfrigt kunde föreskrifterna om provisionela nybyg
gens utbjudande till åbo m. m. vara enahanda med dem, 
som gälla angående definitivt skattlagda nybyggeshemman. 

§§ 21 — 30 uti komiténs förslag innehålla föreskrifter 
rörande kronans arrendelägenheter. Om vid tiden för in
delningen af kronans odlingsmarker till nybyggen icke all 
jord lämpligen kan disponeras för nybyggesanläggning, an
tingen derför, att jordlotterna, så i anseende till omfång som 
beskaffenhet, icke äro tillräckliga för detta ändamål eller 
derför, at t desamma ligga så spridda från hvarandra, a t t de, 
förenade till en lägenhet, skulle blifva för bebrukning obe-
qväma, och de för något särskildt ändamål icke äro för kro
nan behöfliga, har komitén ansett sådana egolotter ända
målsenligast på så sätt kunna komma odlingen till godo, 
a t t desamma, hvar och en särskildt för sig, för kronans räk
ning utarrenderas på en tid af högst 30, och endast undan
tagsvis ända till 50 år. 
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Bildandet af sådana slags jordlägenheter, som de en
ligt 1877 års kungörelse tillkomna kronotorpen, hvilka, 
skat t lagda på ett från häfdvunna och gällande skattlägg
ningsmetoder i landet fullkomligt afvikande sätt, på sätt och 
vis utgöra en till jordnaturen egen klass för sig, har komi
tén deremot icke ansett med allmän fördel öfverensstäm
mande. Mot lägenheter af dylik ar t har jemväl missnöje 
hos innehafvarene af den mantalsat ta jorden försports. Det 
obilliga deri a t t en del jordegare inom samma kommun, 
framför de öfriga, icke allenast njuta förmånen af att få 
b ruka sin jord emot en relativt ganska ringa skatt till kro
nan, utan dertill ännu äro befriade från nära nog alla efter 
mantal utgående onera, eller de s. k. insocknebesvären, har 
nemligen icke undgåt t a t t till sig draga de drygt beskat
tade hemmansinnehafvarenas uppmärksamhet. Ansökningar 
och förslag om hemmans nedskattande till torp hafva ej 
heller uteblifvit, ett förhållande som klarligen tyder på att 
kronotorpsinstitutionen, i stället för at t gagna, till och med 
kan hafva menliga följder för jordkulturen öfverhufvud. 
Komitén har icke förbisett den omständigheten at t en stor 
del af de lägenheter, som i anseende till sina egors vidd 
och beskaffenhet med iakttagande af det i 1877 års kungö
relse faststälda mantalsminimum blifvit till kronotorp skatt
lagda, skulle under den af komitén föreslagna mantalsbe
gränsningen kunna såsom nybyggeshemman anses och krono
torp sålunda knappast mera komme att uppstå. Dock har 
komitén på antydda skäl och enär bibehållandet af en in
stitution, hvilken till de många redan befintliga, på gammal 
historisk grund hvilande jordnaturerna införde ytterligare en 
i kameralt hänseende ny klass af jordlägenheter, för öfrigt 
icke vore at t förorda, ansett kronotorps inrät tande framdeles 
icke böra komma ifråga, hvarföre ock stadganden om sådana 
i förslaget icke införts. 

Kronans på förenämndt sätt tillkomna arrendelägen
heter egde Guvernören i allmänhet utan vidare omgångar 
årligen åt hugade spekulanter utbjuda samt, sedan arrende
ansökningar inkommit, låta vederbörande kronofogde eller 
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länsman, efter å lägenheten anstäld syn, uppgöra förslag till 
arrendekontrakt. Men skulle å dessa lägenheter förekomma 
större kär r eller mossar borde, innan arrendekontraktets af-
slutande, närmare undersökning verkställas rörande markens 
beskaffenhet, sät tet och ordningen för dess uttorkning, upp
odling m. m. Föreskrifterna härom finnas intagna i § 25 
af komiténs förslag. Uti mom. 2 af nästnämnda § har 
komitén gifvit föreskrifter rörande odlingsundersökningar å 
dylika kronan tillhöriga kä r r och mossar, oberoende deraf 
om arrendeansökningar inlemnats eller icke. Genom att så
lunda uttryckligen ålägga Guvernörerne att, hvar i sitt län, 
låta uppgöra odlings och torrläggningsplaner för i länen be
fintliga mossar och kä r r t ror komitén de för landets kultur 
så vigtiga torrläggningsarbetena bäst kunna påskyndas och 
slutligen leda till planmässigt tillvägagående härut innan öfver 
hela landet. Att komitén ansett läneagronomen böra verk
ställa den första undersökningen äfvensom uppgöra det slut
liga odlingsförslaget beror icke allenast derpå at t denne om 
ifrågavarande förhållanden torde ega bästa kännedom och 
största erfarenhet, utan äfven derpå at t Guvernören, åtmin
stone för närvarande, icke har att förfoga öfver någon an
nan lämplig tjenstemän i detta afseende. I anseende till 
läneagronomernas af andra tjenstegöromål redan nog upp
tagna tid torde väl derför, ifall komiténs förslag vunne nå
digt erkännande, ett förökande af dessa tjenstemäns antal 
blifva af nöden. 

Då såsom här ofvan redan anförts odlingens intressen 
bäst tillgodoses genom anläggning af lägenheter med hem
mans natur, har komitén uti 28 och 29 §§ af sit t förslag 
lemnat särskilda stadganden om vilkoren för arrendelägen
hets ombildande till nybyggeshemman, dervid den senast 
vordne arrendatorn, såsom uppmuntran och ersättning för 
nedlagdt odlingsarbete, tillförsäkrats företrädesrätt till åbo
skap å hemmanet. Till de nybyggen deremot, som jemlikt 
30 § möjligen komme att bildas af redan härförinnan eller 
enligt nugällande författningar åt enskilde upplåtna arrende-
legänheter, anser komitén likväl sådan rä t t arrendatorn icke 
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böra tillerkännas, enär härigenom den förste uppodlarens in
tressen dock i de flesta fall ej blefve tillgodosedda och ar
rendatorn för öfrigt icke ens mottagit sina lotter under för
behåll af inlösen till hemman. Genom medgifvandet af en 
sådan företrädesrätt åt arrendatorn skulle dessutom en för 
hemmansbildning m. m. nödig befunnen sammanslagning eller 
reglering af de skilda lotterna omöjliggöras. För at t bät tre 
tillgodose kronans direkta fördel, har komitén jemväl t ro t t 
ändamålsenligast vara, a t t efter arrendetidens utgång dylika 
arrendelägenheter likasom äfven de af desamma möjligen 
bildade nybyggeshemmanen såsom arrendejord och nybygges
hemman på offentlig auktion åt den mestbetalande utbjudas. — 

Enligt gällande skogslag bör all kronan tillhörig skogs
mark, som ej underlagts särskild lägenhet, af Forststyrelsen 
vårdas och förvaltas. Att detta stadgande äfven eger t i l lämp
ning å de för nybyggesindelning afskilda markerna kunde 
väl anses ligga i sakens natur, enär dylika nybyggen före 
åbos erhållande icke kunna såsom vanliga kronohemman eller 
„särskild lägenhet'* betraktas, men har komitén dock, med 
hänsyn dertill at t ifrågavarande marker ej heller kunna med 
vanlig kronoskog likställas, velat till sakens förtydligande u t i 
§ 31 af sitt förslag härom afgifva uttryckligt stadgande. — Med 
hänsyn till skogens utomordentliga vigt har komitén i sam
manhang härmed i öfvervägande tagit hvad för vinnande af 
en verksammare tillsyn öfver skogens å kronolägenheterna 
vård och förvaltning i allmänhet kunde vidtagas. Erkännas 
måste nemligen at t den tillsyn som härtills handhafts af 
kronobetjeningen icke varit nog tillräcklig at t förebygga van-
häfd af kronohemmanens skogar. Ehuru detta ämne egent
ligen icke faller inom området för komiténs uppdrag, h a r 
komitén dock ej kunnat underlåta at t framhålla det enligt 
komiténs förmenande ändamålsenliga deri, a t t den närmaste 
tillsynen öfver kronohemmanens skogar öfverlemnades å t 
vederbörande forsttjenstemän. För öfrigt och då forsttjenste-
man, jemlikt sin tjenstepligt, åligger at t i förefallande åver
kansmål anmäla saken till beifran och införskaffa alla hä r 
för nödiga upplysningar och bevisningsmedel, har komitén 
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hä r tillika t rot t sig böra uttala den af komitén hysta åsig-
ten, at t forsttjenstemän jemväl borde tilldelas rä t t a t t i egen
skap af allmän åklagare i dylika mål vid domstol utföra 
talan, hvarjemte honom naturligen äfven tillkomme aktörs 
andel i utfallande böter. 

Enär nybyggeslägenheterna, särskildt i landets nordliga 
delar, der större arealvidder komme a t t hemmanen tilldelas, 
lä t t kunde blifva föremål för jordkulturen skadande skogs
spekulationer, har komitén i öfvervägande tagit hvad till 
förebyggande häraf möjligen vore ändamålsenligt iakt taga. 
Komitén har i sådant syfte velat inskränka den nybyggare 
enligt gällande författningar i allmänhet tillkommande dispo
sitionsrätten så till vida, at t kronan förbehållits under vissa 
år rät t igheten att från nybyggeshemmanens skog afverka och 
försälja det gröfre och till försäljning mest lämpliga t imret . 
Utan men för nybyggeshemmanet skulle denna å tgärd dock 
i någon mån afhålla vinningslystne stockhandlare a t t under 
nyodlarens skylt uppträda som spekulanter på nybygges
hemman. 

För öfrigt har komitén här ansett sig böra såsom ett 
önskningsmål ut tala at t åtminstone någon del af de sålunda 
genom försäljning af det kronan från nybyggeshemman för
behållna virket tillkomna medlen måt te användas till bil
dande af fonder i respektive län till ett fortgående befräm
jande af nyodlingar likasom äfven af en så vidt möjligt ord
nad skogshushållning. För detta användande talar redan 
den omständigheten, a t t medlen erhållits från de till odling 
afskilda markerna. För nybyggets iståndsättande skulle ett 
bidrag åt nybyggaren antingen i form af understöd eller 
premie utan tvifvel i de flesta fall icke allenast hafva en 
uppmuntrande verkan utan äfven vara af behofvet ytterst 
påkalladt. Anslag för nyssnämndt ändamål hafva jemväl ti
digare blifvit beviljade. Så förordnades genom Kongliga 
Kungörelsen den 4 April 1770 at t „hvar och en som åstun-
dar å kronans jord upptaga Nybyggen, skall, utom frihetsår, 
de tvenne första åren, af kronan undfå 2 tunnor god och 
strid Råg, och der någon eger mera än 4 barn, alla under 
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15 års ålder, för hvar dera öfver det antalet, undfå V2 Tunna 
strid Säd, till dess det yngsta hunnit uppfylla 6 års ålder". 
Sedermera blef genom Kongliga Brefvet den 31 Mars 1786 
en viss summa af 15,000 Rdr årligen å stat anslagen icke 
allenast till bestridande af kostnaderna för öfverloppsjordars 
utbrytning, utan äfven till understöd för torftige nybyggare. 
E t t synnerligt skäl för återupplifvandet af principen i dessa 
gamla författningar utgör för öfrigt den omständigheten att, 
i händelse komiténs förslag vunne nådigt afseende, större 
vidder af kronojorden blefve för odlingsändamål anslagna. 

Jemlikt § 34 i komiténs förslag borde alla arvoden 
och ersättningar för de i §§ 9, 14, 20, 24 och 25 i samma 
förslag omnämnda förrättningar af statsmedel utgå. Och 
jemte det komitén varit ense derom at t någon lösen för ut
slag, bevis m. m. af vederbörande tjenstemän icke finge ny
byggare eller ar rendator affordras, har komitén tillika velat 
säkerställa arrendator för de kostnader, som kunde vara 
förenade med den i § 27 nämnde syneförrättningen. Men då 
sådan förrättning, till följe af förrättningsställets aflägsna 
läge eller ock af annan anledning, för förrättningsmännen 
kunde medföra längre tidspillan eller drygare arbete, har 
komitén, utan at t i detta afseende afgifva något förslag till 
stadgande, endast här velat framhålla hurusom i nyssantydt 
fall skäl torde vara förhanden att ersättning för synen från 
statsmedel skulle utgå. — 

Tvenne reservationer biläggas i underdånighet. 
Helsingfors den 4 Februar i 1888. 

A. Järnefelt. 

Niklas Hertz. Carl Nummelin. 
Edwin Nyländer. W a l d e m a r Rönneberg. 
Karl Laurin. J . Riihimäki. 

Rudolf Erenius* 
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Kungörelse angående den inom kro
nans allmänningar och öfverloppsjordar 
befintliga till åkerbruk tjenliga jordens 
afskiljande äfvensom om anläggning af 
iiy^yggösbemman och kronojords upplåtande 
på arrende. 

Kap* !• 
Om den inom kronans allmänningar och Sfverloppsjordar 

befintliga, till åkerbruk tjenliga jordens afskiljande. 

§ 1. 
Inom hvarje län, der kronan eger allmänningar och 

öfverloppsjordar, skola, för vinnande af utredning till hvilken 
utsträckning till åkerbruk tjenlig jord inom dessa marker 
förekommer äfvensom för sådan jords afskiljande till en
skildt bruk, en eller flere undersökningsnämnder samt en 
länekommission t i l lsättas. 

§ 2. 
Undersökningsnämnden, hvilken tillsättes af Guvernö

ren och utgöres af en landtmätare samt tvenne med orts
förhållandena förtrogne och i jordbruk förfarne personer, 
åligger att å ort och ställe inhemta noggrann utredning om 
k r onoj ordarnes natur och beskaffenhet, särskildt med afseende 
å deras tjenlighet till odling, uppgöra förberedande förslag 
t i l l den odlingsbara jordens skiljande ifrån den egentliga 
skogsmarken samt i sådant afseende på kar tan uppdraga 
och å marken i hörnpunkterna med tydliga märken beteckna 
de föreslagna skiljoråerna, äfvensom at t för al lmänt begag-
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nande undantaga den mark, som kan erfordras till upplags
plats för virke från kronans skogar. 

Efterhand som undersökningsnämnden fullgjort sitt 
uppdrag inom visst sammanhängande jordområde, skall 
nämnden insända beskrifning jemte ka r ta och öfriga vid 
förrättningen tillkomna handlingar till Guvernören, som till
ställer desamma länekommissionen. 

§ 3. 
Länekommissionen, som utgöres af en landtmätare, en 

läneagronom eller annan i jordbruk förfaren person och en 
forstmästare, samt tillsättes på Guvernörens förslag af Se
naten, åligger at t , efter erhållen del af undersökningsnämn
dens i föregående § nämnda förrättningshandlingar och å 
or t och ställe tagen ytterligare kännedom om till saken hö
rande förhållanden och omständigheter, uppgöra slutligt för
s lag till den odlingsbara markens afskiljande ifrån den, som 
bör till skogsbruk eller annat ändamål lemnas. 

Efter slutförd förrättning insänder länekommissionen 
förslaget samt öfriga till saken hörande kar tor och handlin
gar till Guvernören, som jemte eget ut lå tande eger befordra 
ärendet till Senatens pröfning och fastställelse. 

§ 4. 
Fö r undersökningsnämndernas och länekommissionernas 

behof vid deras ofvannämnda förrättningar samt för den 
hlifvande indelningen till odlingslägenheter böra alla de 
kronojordar, hvilka ännu icke blifvit fullständigt refvade, 
åtminstone geografiskt affattas i skala af 1:20,000, derest 
icke en noggrannare affattning pröfvas vara snarligen af 
behofvet påkal lad; och böra Guvernörerne låta verkställa 
sådan affattning i den mån som dertill nödiga medel finnas 
anslagna och i den ordning det närmaste behofvet angifver. 

§ 5. 
Guvernören eger jemväl uppgöra och till Senatens prof-
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ning och fastställande insända förslag till instruktioner för 
undersökningsnämnderna och länekommissionerna. 

Kap. 9. 
Om anläggning af nybyggeshemman och kronojords upplåtande 

på arrende. 

§ 6. 
Den ifrån kronans allmänningar och öfverloppsjordar 

afskilda, till åkerbruk tjenliga jorden bör åt enskild person 
upplåtas på sätt hä r nedan om nybyggeshe^nman och arrende
lägenheter är stadgadt. 

Deremot förfares med den öfverloppsjord, som vid 
skeende afvittring åt lägenhetsinnehafvarene på grund af 
optionsrätt emot särskild skatt under olika vilkor hembjudes, 
i enlighet med hvad derom i 1848 års landtmäteriregle
mente föreskrifves eller ock framdeles varder förordnadt. 

I. Om nybyggeshemman. 

§ 7. 
Nybyggeshemman skall utsynas i högst fyra skiften, 

af hvilka högst två må omfatta den egentliga skogsmarken. 
Och må sådan lägenhet bildas från fyra etthundradedels 
( 0 , 0 4 ) ända till tjugu etthundradedels (0 ,2 o) mantals storlek, 
men undantagsvis och då särdeles t rängande skäl sådant 
fordra äfven till större. 

a) Om anläggning af nybyggeshemman å fiillständigt 
refvade kronoallmänningar och öfverloppsjordar^ 

§ 8. 
Den å kronans allmänningar och öfverloppsjordar för 

åkerbruk afskilda mark, som blifvit fullständigt refvad, bör 
Guvernören låta genom landtmätare till nybyggeshemman 



41 

indela samt för dessa på samma gång uppgöra skattlägg
ningsförslag, oberoende deraf om hugade personer anmält 
sig till anläggande af nybyggen å ifrågavarande marker 
eller icke. 

Om vid nybyggesindelningen någon del af den lägen
heterna tillfallande skogsmarken ej kan intagas i för dessa 
hemman beqväma och närabelägna skiften utan komme att 
tilldelas i för lägenheterna aflägsna lotter, böra, der sådant 
pröfvas lämpligt, dylika skogsmarker anslås att såsom sam
fällighetsskogar nyttjas. 

§ 9. 
Jemte förordnande för landtmätare att verkställa före

nämnda förrättningar eger Guvernören meddela honom de 
föreskrifter rörande nybyggenas storlek m. m., hvilka i an
ledning af länekommissionens utlåtande eller föröfrigt af 
Guvernören anses behöfliga, och bör landtmätaren vid ny
byggesindelningen vara biträdd af tvenne utaf kommunal
nämnden för ändamålet valde gode män. 

§ 10. 
Efter det förrättningshandlingarna till länelandtmätaren 

inkommit och denne jemte eget utlåtande desamma till Gu
vernören aflemnat samt Guvernören pröfvat och godkänt 
nybyggesindelningen, förfares med skattläggningen på sätt 
härom är eller varder stadgadt. 

§ 11. 
Sedan skattläggningen blifvit slutligen faststäld, bör 

landtmätaren anbefallas att de nybildade jordlägenheternas 
egoområden afrösa. 

§ 12. 
Äro nybyggen å kronojord sålunda bestämda, skatt

lagda och utbrutna, bör Guvernören genom kungörelse, som 
i början af hvarje år trenne söndagar uppläses i länets 
kyrkor och tre gånger införes i landets officiela tidningar, 
uppmana hugade personer att före ingången af förstkom-
mande Augusti månad sig såsom sökande till åboskapet å 
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de lediga lägenheterna anmäla. Sådant tillkännagifvande 
bör ske årligen, intilldess samtliga nybyggen blifvit med 
åboer besatta. 

§ 13. 
Ansökning om inrymning i nybyggeslägenhet bör in-

lemnas till Guvernören antingen omedelbart eller genom 
kronofogden, eller ock genom kronolänsmannen, och skall 
ansökningen åtföljas af prestbevis om sökandens frejd. 

§ 14. 
Har sökande anmält sig, förordnar Guvernören krono

fogden eller någon kronolänsman att , med biträde af tvenne 
erfarne och trovärdige jordbrukare, helst häradsnämndemän, 
efter minst fjorton dagar förut härom kungjord termin, syn 
å lägenheten i närvaro af sökanden eller dennes ombud 
förrätta, hvarvid, efter inhemtad ytterligare kännedom om 
de odlingsbara egornas vidd och beskaffenhet samt värde
ring af kostnaden för deras uppodling och uppförande af 
laga åbyggnad, synemännen ega föreslå ej mindre i hvad 
mån åker och äng bör af åboen årligen upptagas och i s tånd 
sättas, än äfven huruvida och huru många frihetsår honom 
skola beviljas. 

Uteblifver sökande från synen må sådant ej hindra 
förrättningen. 

§ 15. 
Sökande eller dennes ombud bör vid synetillfället med

delas kännedom om allt hvad med anledning af synen före
slås och skola hans påminnelser och förslag fullständigt i 
syneinstrumentet intagas, hvarefter alla till saken hörande 
handlingar böra af förrättningsmannen jemte eget utlåtande 
om de sökandes lämplighet ofördröjligen insändas till Gu
vernören, som i ärendet dessutom infordrar länelandtmäta-
rens utlåtande. 

§ 16. 
Efter inhemtad kännedom om alla härofvan omförmälda 

omständigheter, antager Guvernören, genom utslag, till åboer 
å de ansökta lägenheterna dem bland sökandene han god-
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känner. Der flere sökande till samma lägenhet finnas, ege 
den företrädesrätt, som till äfventyrs på stället redan något 
verkligt odlingsarbete nedlagt, dock må för svedjande icke 
någon företrädesrätt beviljas. 

§ 17. 
Till nybygges iståndsättande ege Guvernören i allmän

het bevilja femton, högst tjugu frihetsår från utgörande äf 
alla jorden åtföljande skatter och onera, dock att halfva 
jordeboksräntan utgöres för de fem senaste åren. Men 
skulle, i anseende till egornas sämre beskaffenhet och öfriga 
härå inverkande omständigheter, sagda frihetstid anses otill
räcklig, kunna ända till fyratio frihetsår beviljas, hvilket 
likväl ankommer å Senatens omedelbara pröfning; och eger 
Guvernören i sådant afseende insända handlingarna i ären
det jemte eget underdåoigt utlåtande till Senaten och dess 
beslut afvakta. 

§ 18. 
Ändring i Guvernörens uti § 16 nämnda utslag får af 

den dermed missnöjde i vanlig ordning sökas. 
Har besvär öfver utslaget icke anförts, meddelar Gu

vernören åt åboen behörigt inrymningsbref, deri ej allenast 
frihetsårens antal, utan ock den årliga uppodlings- och bygg
nadsskyldigheten bör utsättas. I motsatt fall må med in-
rymningsbrefvets utfärdande anstå intill dess öfver besvären 
dömdt blifvit. 

b) Om anläggning af nybyggeshemtnan å ännu icke full
ständigt refvade kronoallmänningar och 

öfverloppsjordar, 

§ 19. 
Till odUng afskild mark, hvilken ännu icke blifvit full

ständigt, utan endast geografiskt affattad, eger Guvernören 
låta genom landtmätare provisionelt till nybyggeshemman 
indela och skattlägga, äfven om tillåtelse att anlägga ny-
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bygge å samma mark icke ansökts ; och lände för öfrigt till 
efterrättelse hvad uti mom. 2 af § 8 och i § 9 s tadgadt är . 

Gränslinierna för hvarje nybygge böra vid denna för
rät tning beskrifvas samt på ka r t an och å marken tydligen 
utmärkas , u tan a t t detta dock får hindra råernas ändamåls
enliga jemkning vid i framtiden skeende slutlig skatt lägg
ning och begränsning af lägenheterna. 

§ 20. 
Sedan öfver nyssnämnda förrättningar länelandtmäta

ren och kronofogden blifvit hörde och Guvernören den före
slagna indelningen godkänt, förfares i ärendet på sätt an
gående slutligt bes tämda och rörlagda nybyggeshemman i 
§§ 12—18 stadgadt är, med ytterl igare iakt tagande deraf, 
at t med ledning af den syn, som i och för åbos inrymning 
i nybyggeshemman verkställes, synemännen äfven böra af
gifva utlåtande om den för hemmanen föreslagna skatten, 
och at t Guvernören eger i sit t ut i § 16 omförmälda utslag 
bestämma jemväl hemmanens provisionela mantal . 

II. Om arrendelägenheter. 

§ 2 1 . 
Finnes å den till odling afskilda kronojorden sådana 

jordstycken, som af en eller annan orsak icke egna sig a t t 
till nybyggeshemman anslås och är marken till särskildt 
ändamål för kronan icke behöflig, må af dylika jordstycken 
arrendelägenheter bildas. 

§ 22. 
Om ledigheten af sådana lägenheter eger Guvernören 

årligen genom kungörelser i kyrka eller tidningar meddela 
hugade sökande kännedom. 

§ 23. 
Arrendelägenhet åsät tes intet mantal, utan skall mot 

viss årlig lega, odlingsskyldighet eller på andra vilkor för 



45 

en tid af högst trettio år på arrende utbjudas. Dock må, 
der markens vidd, läge och öfriga beskaffenhet pröfvas med
föra synnerligen dryga kostnader och erfordra längre tid, 
innan af odlingen någon egentlig fördel kan påräknas, ar
rendetiden utsträckas ända till femtio år. 

§ 24. 
Då någon om arrenderätt till sådan lägenhet ansökt, 

må kronofogde eller länsman förordnas at t med biträde af 
tvenne sakkunnige och trovärdige män syn å stället verk
stäl la; och böra förrättningsmännen uppgöra förslag till ar
rendekontrakt, deri jemväl antalet frihetsår bör intagas, 
derest skäl till beviljande af sådana förefinnes. 

§ 25. 
Finnas å ifrågavarande arrendemarker större kärr och 

mossar och har ansökning om dessas upplåtande på arrende 
gjorts, förordne Guvernören läneagronom att undersöka mar
kens beskaffenhet och afgifva utlåtande derom äfvensom om 
tillfälle till nödigt vattenaflopp finnes. I den händelse att 
odling af marken tillstyrkts, eger Guvernören låta, på kro
nans bekostnad, uppmäta och beskrifva marken, deröfver 
uppgöra vattenafiednings- och torrläggningsförslag jemte be
räkning af kostnaden, hvarefter läneagronom bör afgifva 
förslag såväl om jordens uppodling och kostnaderna derför 
som om beloppet af den ränta, som derifrån bör årligen 
utgöras, antalet af frihetsår äfvensom tiden inom hvilken 
odlingarna böra verkställas. 

Dylika kärr och mossar eger Guvernören jemväl an
nars, oberoende deraf om arrendeansökan gjorts eller icke, 
låta på nyssantydt sätt undersöka, med städse fästadt af
seende derå att, inom möjligast korta tid, för alla dylika 
kä r r torrläggnings och uppodlings planer må komma till stånd. 

§ 26. 
Syneinstrumentet jemte öfriga i enlighet med före

skrifterna i 24 och 25 §§ tillkomna handlingar och kartor 
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skola insändas till Guvernören, som i bref jemte eget u t 
låtande eger öfverlemna saken till Senatens pröfning och 
afgörande. 

§ 27. 
Å sålunda på arrende upplåtna marker skall syn af 

kronolänsman hvart femte år hållas och instrumentet der
öfver till Guvernören insändas. Befinnes deraf at t ar renda
torn uraktlåti t fullgöra de honom ålagda skyldigheter eller 
genom skadligt odlingssätt förminskat jordens vextkraft, 
eger Guvernören infordra arrendatorns förklaring samt efter 
sig företeende omständigheter medelst utslag afgöra, huru
vida arrendatorn fortfarande bör vid besittningen af lägen
heten bibehållas eller derifrån skiljas, i hvilket senare fall 
lägenheten skall ånyo på arrende utbjudas. 

§ 28. 
Innan arrendetidens utgång må kronofogden eller 

kronolänsmannen förordnas a t t med biträde af tvenne sak
kunnige gode män å arrendelägenheten i god tid syn verk
ställa. Det härvid tillkomna syneinstrumentet bör jemte 
förrättningsmännens utlåtande derom huruvida arrendelä- . 
genheten, i anseende till derå verkstälda odlingar, egnar sig 
at t till nybyggeshemman inrät tas , till Guvernören insändas. 
Finner Guvernören arrendelägenhet kunna till nybyggeshera
man bildas och som sådant skattläggas, bör det ta ske i den 
ordning som här ofvan angående nybyggesanläggning är s t ad 
gadt och ege senast vordne arrendator företrädesrätt t i l l 
hemmanet, såvida han icke är för åboskapet olämplig. 

De arrendelägenheter, hvilka efter arrendetidens u t 
gång icke kunna till nybyggeshemman bildas, låte Guver
nören ånyo på arrende utbjuda. 

§ 29. 
Ansöker arrendator före arrendetidens utgång om ar

rendelägenhets bildande till nybyggeshemman, må sådant bi
fallas i den händelse a t t lägenheten i anseende till s i t t blif
vande mantal uppfyller det i § 7 härom stadgade vilkor. 
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§ 30. 
Sådan ifrån kronoallmänning och öfverloppsjord för 

odling afskild mark, som innan afskiljandet faststälts alla
redan blifvit utarrenderad, må efter arrendetidens utgång 
jemväl till nybyggeshemman eller arrendejord upplåtas med 
iakttagande af hvad här ofvan om sådana lägenheters bil
dande stadgadt är. Efter det dylik mark sålunda blifvit 
indelad och skattlagd, tillkommer Guvernören at t under 
loppet af det sista arrendeåret och efter derom utfärdad 
kungörelse vid offentlig auktion, som förrättas samtidigt å 
såväl länestyrelsen som å sjelfva stället, lå ta utbjuda de 
sålunda bildade nybyggeshemmanen och arrendelägenheterna. 
De härvid gjorda högsta köpe- och arrendeanbuden eger 
Guvernören härefter jemte eget ut låtande öfverlemna till 
Senatens pröfning och afgörande. 

Kap. 8. 
Särskilda stadganden. 

§ 31 . 
Ifrån kronoallmänningar och öfverloppsjordar för odling 

afskild mark skall af forststyrelsen vårdas och förvaltas, 
intilldess densamma blifvit åt enskilde slutligt öfverlemnad 
antingen som nybyggeshemman eller arrendelägenhet. 

§ 32. 
Kronan bibehåller rä t t a t t från den nybyggeshemman 

underlydande mark under en tid af tio år räknadt från da
gen för immissionsbrefvets utfärdande försälja alla träd, som 
vid tjugufyra fots höjd innehafva tio tums diameter eller 
derutöfver. Körande skogen å arrendelägenheter må i a r 
rendekontraktet särskildt bestämmas. 

§ 33. 
Finnes någon församling vara i behof af kapellans-

eller klockareboställe, kan kronomark, efter hos Senaten 
skedd anmälan, till detta behof upplåtas. 
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§ 34. 
För de förrättningar som enligt §§ 9, 14, 20 och 24 

verkställas, ega förrättningsmännen, liksom ock läneagrono
men för de i § 25 omnämnda göromål af kronan uppbära 
skjuts- och dagtraktamente enligt gällande resereglemente. 
Likaledes bör den ersät tning som enligt taxa tillkommer 
landtmätare för dess i denna författning föreskrifna göro
mål, såsom ock gode männens skjuts- och dagtraktamente, 
ur statsmedel utgå. För öfrigt må tjenstemän, hvilka med 
förenämnda ärenden hafva befattning, hvarken för utslag, 
bevis eller andra handlingar, ej heller för de i § 27 nämnda 
göromålen någon lösen eller ersättning af nybyggare eller 
ar rendator fordra, och åligger det Guvernören tillse a t t ve
derbörande med sådana utbetalningar icke betungas. 

§ 35. 
Denna kungörelse tillämpas från och med den 

; ifrån hvilken tid Nådiga kungörelsen den 27 
December 1877, angående anläggning af nybyggeshemman 
och kronotorp samt skattläggning af de sistnämnda, upphör 
a t t gälla. 

A. Järnefelt. 

Niklas Hertz. Carl Nummelin. 
E d w i n Nyländer. Waldemar Rönneberg. 
Karl Laurin. J . Riihimäki. 

Rudolf Erenius. 



TJppgift öfver jordarealerna inom kronojordarne 
i Finland år 1885. 

Inspektions distrikt 
och revier eller annat 

förvaltningsområde. 

a i 
tJ so 

II 

Af jordarealerna äro: 
Inspektions distrikt 

och revier eller annat 
förvaltningsområde. 

a i 
tJ so 

II refvade; 
tunnland. 

orefvade; 
tunnland. 

till krono
park förkla
rade; tunn

land. 

Kemi inspektions
distrikt. 

Kemi 608,539 884 
Torneå 1,140,594 Torneå 

500,000 5,443,924 
Muonio 2,321,516 — 
Ounasjoki . . . . 1,873,275 — 
Rovaniemi . . . . 1,662,402 410,069 1,252,333 — 

Sodankylä . . . . 3,255,775 — 3,255,775 — 
Kemiträsk . . . . 3,659,600 — 3,659,600 — 
Enare 5,000,000 — 5,000,000 — 

Summa 19,521,701 910,069 18,611,632 884 

Ijo inspektions
distrikt. 

Simo 893,866 21,044,40 
Ijo 1,322,414 940,863 2,873,788 38,261,35 
Kuusamo . . . . 1,235,515 — 
Haukipudas . . . 362,856 90,242,64 

Summa 3,814,651 940,863 2,873,788 149,548,39 
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JJleåträsk inspek
tionsdistrikt 

Hyrynsalmi. . . . 991,136 — 

Sotkamo 847,123 — 
Paldamo 257,687 — 
Muhos 63,613 1,690,569 970,301 44,459,79 
Siikajoki . . . . 165,608 — 
Pyhäjoki . . . . 155,134 104,887,80 
Kalajoki 180,569 171,379,77 

Summa 2,660,870 1,690,569 970,301 320,727,36 

Wasa läns inspek
tionsdistrikt. 

Wirdois 55,500,89 — 

Muldia 50,042,34 — 

Salamaj är vi . . . 75,249,00 28,753,00 
Saarijärvi . . . . 56,973,00 — 

Wiitasaari . . . . 73,785,28 > 763,688,38 1,651,65 — 

Pyhäjärvi . . . . 53,637,7 6 
> 763,688,38 1,651,65 

7,268,75 
Lesti 114,680,00 — 
Alajärvi 97,069,69 — 

Jalasjärvi . . . . 97,100,00 2,400,94 
Perho 91,266,07 — 

Summa 765,340,03 763,688,38 1,651,65 38,422,69 

Kuopio läns in
spektionsdistrikt. 

Idensalmi . . . . 64,693,48 54,801,54 
Palojärvi . . . . 117,853,56 117,853,56 
Halmejärvi . . . . 110,015,76 110,015,76 

Kuohatti 114,637,70 110,975,20 
Savijärvi . . . . 58,702,28 > 555,432 486,673,75 58,702,28 
Ohtavaara . . . . 69,571,00 69,571,00 
Ruunajärvi . . . . 80,960,97 2,300,00 
Suomusjärvi . . . 148,774,00 11,464,18 
Ilomants 276,897,00 755,00 

Summa 1,042,105,75 555,432 486,673,75 536,438,52 
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ImpilakS' Suistamo 
inspektionsdi

strikt. 
Uomais 
Loimala 

115,797,31 
110,278,77 

115,797,31 
110,278,77 

115,797,31 
103,008,19 

Summa 226,076,08 226,076,08 — 218,805,50 

Korpiselkä-^oanlaks 
kronojordar . . . 172,632,62 172,632,62 — 169,506,62 

Pällilä revier . . . 32,272,00 32,272,00 — 32,272,00 
llmes kronopark . . 5,282,95 5,282,95 — 5,282,95 
Hovinmaa kronopark 1,758,29 1,758,29 1,758,29 
S:t Michels revier ^. 40,502,08 40,502,08 — 11,931,64 
EvoiS' Wesijako krono

park 18,724,7 4 18,724,7 4 — 18,724,74 

Åbo— Tavastehus 
läns inspektions

distrikt. 
Kankaanpää . . . 72,459,01 61,097,54 
Karvia 73,294,84 — 69,161,75 
Wuorijärvi . . . . 62,549,88 — 58,114,08 
Westra-Aure . . . 89,254,40 — 84,434,12 
Östra-Aure . . . . 84,163,41 . 491,453,24 — — 
Orihvesi 29,515,25 — 29,515,25 
Jämsä 32,514,06 — 27,605,01 
Längelmäki . . . 21,571,89 — 21,571,89 
Loppis 26,130,40 — 12,134,20 

Summa 

Kronojordarne i Yläne 
m, fl. socknar . . 

Ofvanspecificerade 
jordvidder förefinnas 

491,453,24 

21,349,06 

491,453,24 

21,349,06 — 

363,633,84 
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inom de särskilda lä
nen till följande be
lopp: 
Uleåborgs län. . . 25,997,222,00 3,541,501,00 22,455,721,00 471,159,75 
Wasa län . . . . 765,340,03 763,688,38 1,651,65 38,422,69 
Kuopio län . . . . 1,042,105,7 5 555,432,00 486,673,7 5 536,438,52 
Wiborgs län . . . 438,021,94 438,021,94 — 427,625,36 
S:t Michels län . . 40,502,08 40,502,08 — 11,931,64 
Tavastehus län . . 207,932,56 207,932,56 — 104,863,80 
Åbo och Björneborgs 

län 318,907,19 318,907,19 — 272,807,49 
Nylands län . . . 4,687,29 4,687,29 — 4,687,29 

Summa 28,814,718,84 5,870,682,44 22,944^046,40 1,867,936,54 

Anmärkning, Förutom ofvanstående arealer, hvarut i jem
väl delvis ingå sjöar och vattendrag, förekomma inom Wasa län 
ungefär 40,000 tunnland kronan förbehållna, oafrösade och i sam
manblandning med enskiltas egor liggande såkallade impediments 
marker samt inom Wiborgs län 45,368 ,72 tunnland, som under-
lydt Lintula f. d. don.ationsgods i Kivinebb socken och af Sta ts
verket inlösts för at t till den del skogsmarken vid det derstädes 
försiggående storskiftet icke blifver erforderlig för hemmanens 
behof, användas till k ronopark . 



53 

Reseryation. 
Då jag i särskilda afseenden icke kunnat förena mig 

om det af komitén afgifna underdåniga yt t rande och för
slag, utbeder jag at t få anföra skälen för min skiljaktiga 
mening. 

Utan at t vilja underskat ta betydelsen af jordbrukets 
och odlingens företräde framför skogshushållningen å sådana 
ställen, som egna sig för ett dylikt brukningssätt , synes 
mig frågan om kronojordarnas disposition numera i an
seende till t rävarurörelsens betydande utveckling böra be
t raktas från en annan synpunkt, än den som intill senaste 
t ider hufvudsakligast gjort sig gällande. Den förutsättning, 
under hvilken man tillförene frikostigt bortslumpade kro
nans skogsegendom, har numera nödgats vika under infly
tande af de inträdda nya förhållandena; och dessa vidhan-
dengifva ovedersägligen, a t t skogarne i framtiden skola ut
göra en af statens säkraste och mest gifvande inkomst
källor. Det lider ej heller något tvifvel derom, a t t skogs
väsendet i ett land endast genom statens skogshushållning 
uti tillräckligt stora och väl fördelade kronoparker varak
tigast kan betryggas. Ty den enskilda jordegaren, som 
disponerar öfver en från föregående tid besparad skogstill
gång, finner sig föranlåten antingen af ekonomiskt obestånd 
eller då hans fördel eljest sådant bjuder, at t icke blott skörda 
skogens tillväxtbelopp utan äfven realisera hela det förhan-
denvarande skogskapitalet. Uppdragande af virke med 
grofva dimensioner fordrar dessutom en längre tids skydd 
och vård, än man af den enskilda skogsegarens omtanka och 
förmåga uti de allra flesta fall har rä t t a t t vänta. Numera 
äro äfven privatskogarne i landet till s törsta delen, hvad 
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sågtimmer vidkommer, afverkade ända till de minsta di
mensioner, och det grofva fullmåliga virket skall i dessa 
skogar aldrig mera återses. Men i afsaknad af dylikt gröfre 
t immervirke komme emellertid sågindustrin, hvilken i an
seende till Finlands aflägsenhet från orterna för den stora 
verldsmarknaden icke kan fördelaktigt operera med endast 
klent virke, a t t lida et t svårt afbräck, så mycket betänk
ligare, som trävaran är landets förnämsta och vigtigaste 
exportart ikel . Det ta förhållande måste således behörigen 
beaktas vid vården af statens intressen, som uti ifråga
varande afseende äro i främsta rummet af rent finansiel 
natur . 

Spörsmålet om nybyggesväsendets ordnande är icke 
numera en tvist mellan ödemarkens och odlingens rät t , utan 
en fråga, huruvida staten med bibehållande af sin egande
rä t t till öfverloppsjordarna bör på fördelaktigaste vilkor 
til lhandahålla sågindustrin för afverkning mogen skogstill
gång eller för intet öfverlåta sin besi t tningsrät t till samma 
skogsegendom åt den enskilda och med detsamma för fram
tiden afsäga sig den fördel, som staten från sagda egendom 
hade a t t påräkna och hvilken, enligt hvad erfarenheten 
ådagalagt, i behofvets stund vore för landet ett godt värn 
emot nöden. Redan det förhållande, a t t et t betydligt antal 
lägenheter i landet öfvergått i sågverksegares händer, synes 
bekräfta, a t t det varit fördelaktigast, om de för dessa lä
genheter afstådda jordområden förblifvit i s tatens ego. Åt
minstone torde jordkul turen af dylika hemman i de flesta 
fall haft föga gagn. 

Finlands kronoskogar innehafva väl för närvarande en 
betydlig vidd, men dessa förefinnas företrädesvis i Uleå
borgs län och i dess nordligaste t rak ter samt dernäst i 
Kuopio län till den utsträckning, a t t desamma derstädes 
omfatta omkring 147o af länets hela skogsareal. Men i de 
sex öfriga länen deremot uppgår ytvidden af kronojordarna 
till endast inemot 77o af dessa läns sammanlagda skogs
områden. Det torde för öfrigt böra påpekas, a t t af krono
jo rdarna i Uleåborgs län 8 å 9 millioner tunneland äro i 
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*) Under åren 1814—1870 afyttrades 352,644 hect. för ett sam-
manlagdt pris af 306,414,882 fr.; de intill år 1885 inköpta skogs
områdena åter belöpa sig till 41,511 hect., hvarför erlagts inalles 
5,291,595 fr. 

finansielt hänseende utan all betydelse, emedan desamma 
befinnas vara antingen helt och hållet skoglösa eller be
växta endast med dvergträd och buskar eller ock så be
lägna, at t skogsprodukter derifrån icke kunna till afsätt-
ningsorter nedflottas. Då uti den återstående egomassan 
äfven ingå vattendrag, mossar och andra irapediment, hvilka 
approximativt beräknas upptaga åtminstone hälften af area
len, så framgår häraf, att kronojordarna i sistnämnda län i 
sjelfva verket innehålla i större eller mindre grad nyttig 
och användbar mark i betydligt mindre utsträckning, än 
man i allmänhet ansett vara förhållandet. 

Ofvanberörda ekonomiska princip beträffande statens 
skogshushållning har också allmänt annorstädes i Europas 
kulturländer vunnit erkännande. Sålunda utgör af hela 
skogsarealen i Tyska riket en tredjedel statsegendom, och 
ehuru Preussens allmänna skogar upptaga inemot 4 6 % af 
landets skogsområde, anslås icke desto mindre af skogsin
komsterna till inköp af marker, som äro tjenliga för skogs
odling, ända till 2,000,000 reichsmark årligen. Äfven i de 
skandinaviska länderna återköpas i afseende å statsskogar-
nes förökande enskilda tillhöriga och i tiden utan ersätt
ning staten af hända skogsmarker, och särskildt i Sverige 
har dessutom dispositionsrätten öfver skogen å hemman, 
som af nybyggen uppkomma, redan år 1866 blifvit icke 
ringa inskränkt. I Frankrike, der staten eger omkring T /̂o 
af skogsmarken och hvarest man efter den stora revolutio
nen ända till år 1870 försålt statens skogsdomäner, har i 
följd af förhållandenas kraf också en reaktion inträdt till 
förmon för statsskogshushållningen, i det att skogsmarker 
för sådant ändamål inlösas*). Uti europeiska Ryssland 
åter upptaga statsskogarne den ansenliga ytvidden af un-
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gefär 123 millioner desjätiner jord eller 69^/o af skogsarea
len i riket. 

På grund af hvad ofvan anfördt blifvit, och då sko
garne i Finland dessutom särskildt med afseende å landets 
belägenhet och klimat otvifvelaktigt ega en större betydelse 
än i de flesta andra länder samt de absoluta, å höjdsträck
ningarna i södra delen af landet befintliga skogsmarkerna, 
som lämpligast hade egnat sig för statens skogshushållning, 
numera utgöra privat egendom och icke kunna för antydda 
ändamål återförvärfvas, borde kronojordarna i de sydliga 
länen såvidt möjligt uti oförminskad vidd bibehållas och 
endast sådana mindre, enstaka belägna skogsmarker, som 
hvarken särskildt för sig eller i förening med annan genom 
köp eller utbyte vunnen jord lämpligen kunde användas till 
kronopark, för nybyggen och kronotorp afstås. En sådan 
grundsats behöfver, såsom det synes mig, i tillämpning all
deles icke heller hämmande inverka på den verkliga åker-
och ängsodlingens utveckling å de t rak ter inom nämnda 
kronojordar, der odling kan förmånligen bedrifvas, emedan 
sådana odlingsmarker borde upplåtas för anläggning af så
kallade kronoskogstorp med fullt betryggad besi t tningsrät t 
eller, såvida lokala förhållanden med afseende bland annat 
å jordlot ternas ringa vidd och spridda belägenhet gjorde en 
sådan bebrukning alltför obeqväm, för statens räkning å 
arrende för en längre t idrymd öfverlemnas. 

Beträffande åter anläggningen af nybyggeshemman, så 
och då staten för dylika fall afhänder sin egendom u tan 
någon ersättning, borde hon sjelffallet erhålla åtminstone 
säkerhet för at t den afträdda egendomen användes för det 
dermed afsedda ändamålet. En sådan garanti synes mig 
det af komitén föreslagna förfarandet för nybyggens u tbry
tande och upplåtande åt enskilda emellertid icke erbjuda. 
Det ta skulle tvertom leda derhän, a t t personer, under före
vändning af nybygges anläggning, finge tillegna sig bety
dande områden skogbärande marker och saklöst sedan 
kunde inskränka sina odlingsföretag till det minimum, som 
vore nödigt för bevarande af besi t tningsrät ten till jorden, 
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och rigtade sina sträfvanden hufvudsakligast på ett skogs
hygge, beräknadt på största möjliga vinst under de när
maste åren, utan omtanke för skogens fortfarande bestånd 
och än mindre för en varaktig odling. Dertill komme, at t 
dylika, till enskildas tillhörighet förvandlade marker, från 
hvilka kronan medelst en varsam afverkning i annat fall 
kunnat påräkna afkastning intill dess verklig och betryg
gande odling derstädes uppstått, under frihetsåren skulle 
gifva staten ingen inkomst och efter deras förlopp delvis 
hemfalla åt ödesmål eller utgöra förödda trakter med ett 
fåtal fattiga bebyggare. Tilldelande af provisionel nybyg
gesrätt, såsom komitén föreslagit, komme dessutom enligt 
mitt förmenande att verka endast förlamande på arbets
driften och skulle icke erbjuda något verkligt gagn i ersätt
ning för den osäkerhet, som städse åtföljer det, som blott 
tills vidare är beståndande. Kronoöfverloppsjordarnas upp
låtande åt en sådan företagsamhet, som ofvan omförmälts, 
har också redan på flera orter såväl i norra som södra 
delen af landet uppenbarat sina förderfbringande verknin
gar i ödelagda skogar, utan någon i stället uppkommande 
odling af betydenhet; och för underlättande af den dervid 
fastade befolkningens utkomst har det å en del trakter 
äfven under år, då skörden utfallit riklig, varit nödigt be
reda tillfälle till förvärf i kronans skogar åt icke blott den 
obesuttna befolkningen utan äfven jordegare, ja till och med 
subventionera desse förmedelst försäljning af virke emot 
vida billigare pris, än sågverksegare för detsamma erbjudit. 

Den mest sunda utveckling af nybyggesväsendet inom 
de delar af kronomarkerna, som jemlikt komiténs förslag 
komme att upplåtas för odling, skulle enligt min uppfatt
ning åvägabringas sålunda, att anläggningen af nybygges
hemman gjordes beroende af förut uppodladt kronoskogs
torp. Dylika torp borde alltså få upptagas å ställen, der 
möjlighet till odling för en jordlägenhets behof förefunnes. 
Efter hand, t. ex. hvarje tionde år, borde sedermera vid 
anställande syner undersökas, å hvilka torplägenheter odlad 
åker och äng förekomme till den vidd och beskaffenhet, a t t 
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*) Det är också endast från sådan synpunkt, som jag anser mig 
kunna biträda komiténs åsigt om sagda borgens afskaffande. Ty om 
äfven densamma i förevarande fall öfverhufvudtaget vore af mindre 
betydelse, torde det likväl icke kunna förnekas, att ifrågavarande 
borgen i flera afseenden bidragit till nybyggenas uppodling och be
byggande. 

desamma motsvarade ett mindre hemmans behof. Såvida 
vid dessa undersökningar, hvilka lämpligast kunde verk
ställas af revierforstmästaren jemte tillförordnad agronom, 
tillika inhemtades, a t t de under bebrukning varande odlin
garna icke vore från hvarandra långt aflägsna och i omför-
mäldt afseende kunde lämpligen utbrytas samt den åter
stående kronojorden ej heller skulle styckas i oformliga 
och för bevakningen olämpliga delar, så skulle dylikt skogs
torp till hemman föreslås samt det för hemmanet nödiga 
området, derest detsamma vore orefvadt, sedermera å kar ta 
aö'attas och skatt läggas. Jemte det skogstorpen sålunda 
småningom med ringa kostnader oclj omgångar öfverginge 
till hemman, blefve fördelarna af förfaringssättet för öfrigt 
följande, nemligen: a t t refningen af kronojordarna icke be
höfde påskyndas, at t de ekonomiska synerna och de för 
odlingen mindre väl använda frihetsåren skulle försvinna, 
a t t borgen för uppodlings- och öfriga åboskyldigheters full
görande icke ifrågakomme,*) a t t hemmanen i verkligheten 
komme a t t grundas på en sådan odling, som härintills, ehuru 
ofta förfeladt, varit syftemålet med nybyggens befrämjande, 
samt a t t sålunda tillkomna hemman icke skulle råka i ödes
mål. Otvifvelaktigt hafva äfven de flesta hemmanslägenhe
ter haft sin uppkomst af torp, och ofvanomförmälda till
vägagående vore derför såsom häfdvunnet också det natur
ligaste. J ag vågar äfven förmena, at t några sådana för
hållanden icke finnas för handen, hvilka påkallade en för
ändring för nybyggesväsendet i det syfte, som komitén i 
saken framstält eller a t t kronans öfverloppsjordar och all
männingar skulle till nybyggeshemman indelas och at t för 
dessa skattläggningsförslag borde uppgöras, oberoende deraf 
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om hugade personer anmält sig till anläggning af nybyggen 
å sådan mark eller icke. Följderna utaf tillämpningen af 
s tadgandet uti 152 § uti landtmäterireglementet af den 15 
Maj 1848 hafva tvertemot varit af den beskaffenhet, a t t ett 
y t termera utvidgande af deri ingående bestämningar icke 
borde ifrågakomma. 

Rörande nyhemmans anläggande påtränger sig eljest 
spörsmålet, huruvida tilldelande på mantalet af sådana jord
vidder, som jemlikt § 139 uti ofvanåberopade landtmäteri
reglemente finnas bestämda, kunna anses befrämja jordkul
turen . Erfarenheten under senaste årtionden jäfvar efter mitt 
förmenande ett dylikt antagande. Ty jemte det förhållande a t t 
jo rdbruke t och boskapsskötseln i allmänhet stå högst, der 
befolkningen af en eller annan orsak nödgats vända sin håg 
ifrån skogsbruket till skötseln af åker och äng, finnes dess
utom en myckenhet exempel derpå, a t t egandet af skog till 
afsalu ingalunda utgör vilkoret för jordegarens bergning 
och oberoende. I bet raktande af dessa omständigheter synes 
äfven en sådan inskränkning vara påkallad, at t vid fram
deles skeende skatt läggningar skulle af skat tbar jord i öf
verensstämmelse med det ursprungliga stadgandet derom 
uti kongl. förordningen af den 27 Juni 1775 beräknas för 
€t t helt mantal ifrån och med sexhundra till och med ettu
sen tvåhundra tunneland, hvilken egovidd dock i undan
tagsfall, beroende af lokala förhållanden, kunde förökas till 
högst ettusen sjuhundra tunneland. 

Hvad särskildt vidkommer bosättningarna inom lapp
marken, så anser jag ett undantag äfven häri såsom uti 
flera andra afseenden inom denna landsdel vara påka l l ad t 
Ty utom det a t t ingenstädes i landet skogarnes utrotande 
är förenadt med sådan våda och de för skogarnes bibehål
lande talande naturförhållanden så skarpt framträda som i 
denna nordliga landsända, borde vid nybyggesväsendets der
städes ordnande jemväl beaktas renskötseln, hvilken, såsom 
bekant, lemnar et t betydande bidrag till befolkningens i 
dessa t rak ter lifsbergning och utan hvilken utkomst för en 
del af dessa nejders bebyggare ej heller vore möjlig. Med 
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*) Enligt lagen angående de svenska lapparnes rätt till renbete 
i Sverige af den 4 Juni 1886, på grund hvaraf lapparne äro berätti
gade att inom enskildes egor i särskilda delar af Norrbottens, We-
sterbottens och Jemtiands län utan vederbörande jordegares samtycke 
uppehålla sig med sina renar under sju månader af året och derstä
des idka jagt och fiske samt till eget behof taga icke blott torra träd, 
vindfällen, en- och videbuskar utan äfven växande löfträd, de förra 
utan betalning, men löfträden deremot emot ersättning, som i brist 
af åsämjande bestämmes af tre gode män, hvarförutom jordegarene i 
vissa fall icke berättigats till godtgörelse för skada, som å slaget och 
bergadt hö af renar förorsakats. 

afrösningen inom lappmarken hafva också numera nya för
hållanden inträdt, de mest tjenliga af de i förhållande till 
jordvidden ringa uppodlingsplatserna hafva blifvit tagna i an
språk och lämpliga odlingsmarker förefinnas icke derstädes 
numera i den utsträckning, att nybygges anläggningar kunde 
omfatta trakter med betydande omfång, men å andra sidan 
hafva renbetesmarkerna blifvit inskränkta, och fara finnes 
alltså för handen, att genom utvidgadt nybyggesväsende i 
denna landsdel, renskötseln skall komma att göra intrång 
å de bofastas egor samt att det äfven kan blifva nödigt att 
inom de finska lappmarks socknarna, på sät t i angränsande 
svenska lappmark nyligen egt rum,* j inskränka den en
skildas förfoganderätt till sin fasta egendom till förmån för 
renvården. Till förebyggande af dylika eventualiteter synes 
det mig derför varda nödigt, att icke vidare tilldela nybyg
garene inom Lappmarkens härad särskildt skogsanslag, utan 
borde de skogsmarker, som kronan derstädes ännu eger i 
behåll, i likhet med hvad uti grannrikens lappmarker är 
förhållandet, för statens egen räkning bibehållas. Enligt 
kongl. reglementet af den 24 November 1749 torde det ej 
heller hafva varit afsedt att tilldela något skogsanslag åt 
dem som i lappmarken bygga och bo. Det var delvis en
dast för villebrådet i skogen, men alldeles icke för sjelfva 
skogsmarken, som lappskatten blef bestämd at t utgöras, och 
den obetydliga jordskatten derstädes samstår ingalunda 
heller med den egovidd, som sedermera i rikligt mått tillagts 
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Beträffande komiténs ut talande derom, a t t nu gällande 
föreskrifter i nådiga kungörelsen, angående anläggning af 
nybyggen, af den 27 December 1877 i åtskilliga hänseen
den var i t hinderliga för odlingens i landet tillväxt, så om-

dervarande jordlägenheter och hvilken uppgår ända till 4,000 
tunneland skat tbar jord för mantals egor. Uteslutande af 
skogsanslag för de framdeles uppkommande bosättningarna 
i det lappska häradet vore således icke heller förenadt med 
någon som helst obillighet inom andra kommuner derstädes, 
än möjligen Muonioniska moderkyrkoförsamling, hvilken med 
afseende å jordskat ten icke är likstäld med de öfriga. Men 
oberäknadt förhållandet a t t inom nämnda kommun numera 
öfverhufvudtaget förekomma ringa ängsmarker, torde icke 
böra lemnas obeaktade de förvecklingar, som fortsatta dispo
sitioner af skogsområden för hemmansanläggningar komme a t t 
utöfva å renbetesmarkernas inskränkning, samt de upp-
oöringar, hvilka staten i en framtid derigenom hade a t t 
emotse för dylika markers återförvärfvande för renskötselns 
behof. Ängs- och andra för uppodling tjenliga marker i 
dessa t rak ter borde emellertid icke undanhållas kolonisa
t ion, utan tilldelas personer, som anmäla sig för deras be-
h rukande , och skulle desse derjemte tillförsäkras rä t t till 
husbehofsvirke äfvensom det för kreaturen nödiga betet. 
At t de sålunda endast med åker och äng försedde åboar i 
tid af missväxt skulle stå utan tillgång at t sig försörja, be
höfde icke befaras, enär tillfälle till arbetsförtjenst vid 
skogshygge vore säkrare påräknelig, om skogen derstädes 
t i l lhörde staten, än lemnades till åboarnes eget förfogande. 
Det vore eljest sjelfiallet, a t t saknaden af skog borde vid 
lägenheternas skat t läggning tagas i öfvervägande och med
föra en motsvarande l indring i deras skattskyldighet, samt 
torde det i öfrigt vara lämpligast, a t t den jord, som så
lunda komme a t t u tbrytas och åt enskilda "upplåtas, icke 
skulle åsät tas något mantal , utan skatt läggas som kronotorp. 
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fattar jag den mening, at t de i sådant afseende försporda 
klagomålen, der de varit befogade, i flera fall kunnat här
leda sig lika mycket af en felaktig tillämpning af stadgan
dena som af principiela orsaker. De af vederbörande Gu
vernörer komitén tillhandahållna uppgifter,*) rörande an
läggning af nybyggeshemman och kronotorp synas mig icke 
heller jäfva ett dylikt förmenande. Men om ifrågavarande 
bestämningar i särskilda fall icke skulle hafva befordrat 
uppkomsten af nybyggen, har odlingen inom kronoöfver-
loppsjordarna dock ostördt fått framskrida, emedan odlings-

*) Uppgifterna, hvilka omfatta tiden från och med 1848 till 
och med 1886 och sammanstälda för årtiondet, innan ofvannämnda 
kungörelse emanerade, och för de nio derpåfoljande, åren vidhanden-
gifva följande: 

Faststälda anlägg Afslagna ansök

L ä n . 
ningar. ningar. 

1 8 6 8 - 1878— 1868— 1878— 
1877. 1886. 1877. 1886. 

Tavastehus 5 
Åbo och Björneborgs . . — 20 27 16 
S:t Michels — — — — 
Wasa 8 2 12 113 
Kuopio 13 1 6 11 
Uleåborgs 48 50 27 6 

Summa 74 73 72 146 

Beträffande särskildt det förhållande att ansökningarna inom' 
Wasa län icke ledt till det dermed åsyftade resultat, så framgår af 
uppgifterna, att sådant orsakats deraf, att de till anläggning upp
gifna kronojordarna icke funnits till, att ansökningarna icke blifvit 
fullföljda samt att de flesta ansökta nybyggesanläggningar skola pröf
vas först i sammanhang med kronojordarnas slutliga disposition, hvar-
öfver förslag ännu ej afgifvits och i följd hvaraf afslagen angående 
dessa anläggningar således icke heller äro definitiva. 
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lägenheterna derstädes ingalunda blifvit för bebrukning un
danhållna, utan dylika upplåti ts för anläggning af krono
skogstorp. 

Till stöd för sin uppfattning om de hinder, hvilka nu 
gällande stadganden angående nybygges anläggningar stäl t 
i vägen för odlingen, har komitén först åberopat det miss
nöje beträffande förenämnda kungörelse, hvilket komitén 
förmenat hafva gifvit sig uttryck vid landtdagen 1885. Men 
vidkommande de dervid framstälda petitionerna, omfattade 
Ständerna den åsigt, a t t missförhållandena, som några pe-
ti t ionärer framhållit för afhjelpande af särskilda för jord
bruket och åboarne å kronojord menliga omständigheter, 
icke befunnits vara i verkligheten grundade samt at t på
ståendet derom, at t gällande lagstiftning angående krono
skogarne skulle ensidigt gynna skogsväsendet på jordbru
kets bekostnad, jemväl vore grundlöst. Det var också en
dast i fråga om ökandet af ängsskiftenas antal vid anlägg
ning af nybyggeshemman som Ständerna beaktade den af 
komitén berörda omständighet, a t t en komité blifvit nedsat t 
för granskning af de med landets landtmäteriväsende sam-, 
manhängande förhållanden, och bland annat för den skull 
förkastade den i senast omförmälda afseende framstälda pe
titionen. 

Som argument i förenämnda afseende har komitén vi
dare framhållit de utlåtanden, hvilka Guvernörerne, Kejser
liga finska hushållningssällskapet och landtbrukssällskapen 
i ärendet afgifvit. Af dessa utlåtanden framgår emellertid 
icke blott hvad komitén derom anfört, utan derjemte äfven 
a t t den ledande principen uti nådiga kungörelsen af den 27 
December 1877 godkänts och at t deri ingående stadganden 
icke ansetts hinderliga för kolonisationen. Dessutom har 
sagda princip uti flertalet utlåtanden alldeles icke blifvit 
berörd. 

Yt termera har komitén till stöd för sin åsigt velat 
påpeka, hvad Satakunda landtbrukssällskap anfört angående 
några kronoparker, hvilka sällskapet ansett vara som så
dana olämpliga. Kar torna öfver dessa kronoparker förete 
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likväl icke någon anmärkningsvärd olikhet, beträffande före
komsten af kärr , mossar och skogsmarker, från hvad i så
dant afseende annorstädes öfverhufvudtaget är förhållandet, 
och särski ldt hafva jus t samma kronoparker , som eljest äro 
de enda inom Åbo och Björneborgs län, varit till s törs ta 
gagn för de kommuner, hvarinom desamma förefinnas, enär 
derstädes under tider, då skörden utfallit mindre riklig, 
virkesförsäljning från kronoskogarne föranstaltats för bere
dande af arbetsförtjenst å t befolkningen. Tillfällen till vid
s t räckta odlingar inom dervarande hemmans områden sak
nas i öfrigt icke, och uppodling af de inom berörda krono
jo rda r förefintliga mossar och kä r r har ingalunda heller 
blifvit förvägrad. 

Såsom ett hinder för uppkomsten af nybyggen har 
det dessutom af komitén blifvit anmärkt , a t t den för ny
bygges utsyning, anläggning m. m. föreskrifna proceduren 
vore alltför vidlyftig, i det a t t landtmätare ej mindre än 
t r e gånger och forstmästare en gång måste förordnas a t t 
besöka ort och ställe, innan frågan om utbruten öfverlopps
jo rds disposition till nybyggeshemman slutligen afgjorts. 
Men omgångarne härvid komme enligt komiténs förslag 
emellertid, såvidt jag kan finna, alldeles icke at t förenklas, 
enär, bland annat, landtmätares närvaro blefve i omförmäldt 
afseende påkallad fyra och, såvida kronojorden vore oref
vad, än flera gånger. 

I sammanhang med ofvanstående anmärkningar och 
enär komitén beträffande odlingarna i nor ra delen af landet 
åberopat hvad kommissionen för undersökning af förhållan
dena inom kronoskogarne i Finland derom anfört, men kom
missionens ut ta landen för öfrigt alldeles icke samstå med 
hvad komitén uti de till ärendet hörande frågor föreslagit, 
t i l lå ter äfven jag mig a t t till stöd för mina åsigter i saken 
framhålla, a t t sagda kommission med fästadt afseende „å 
kronans och det allmännas rä t t samt landets framtida ut
veckling och förkofran" y t t r a t sig, bland annat , derom: 

a t t en förminskning af kronomarkerna i viss mån 
„emot en deras värde motsvarande godtgörelse eller in-
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Komitén har icke velat helt och hållet utesluta besut
tenhetsprincipen vid nyhemmans anläggning, utan förordat 
bildande af nybyggen med minst V25 mantal. Med afseende 
å särskilda lokala förhållanden, som bereda lägenhets åboarne 
tillfälle till mångahanda förvärf, kunna väl, enligt hvad er-

*) De synnerligast vid senaste allmänna kronovirkesauktionerna 
uti de sydliga länen framstälda höga anbud å sågtimmer ådagalägga 
allaredan ovedersägligen riktigheten af kommissionens förutseende. 

komst" vore med statens fördel förenligt; men at t statens 
skogar i södra delarne af landet, der kronoskogarnes mindre 
vidder i förhållande till länens hela arealer äfvensom dessa 
skogars otvifvelaktigt stigande värde,*) ju mera de enskilde 
skogarne uthuggas, ej torde medgifva någon förminskning, 
utan at t dessa skogar hellre borde förstoras; 

at t det bör öfverlemnas „åt den framskridande odlin
gen att utvälja och för sig tillgodogöra all den jord, som 
kan anses duglig till ständig odling"; 

at t „till värnande af det här jemväl mäktiga skogsin
tresset" det likväl icke kan öfverensstämma med en lämplig 
anordning at t tilldela alla de å kronojordarna uppkommande 
lägenheter särskild skogsmark; 

att å kronojord uppstående lägenhet icke borde „såsom 
hemman behandlas och skat t lägga , såframt icke derunder 
kan utsynas minst trettio och, efter orternas olika jordmån 
och klimatförhållanden, ända till sextio tunneland odlad eller 
odlingsbar mark, i sammanhang eller åtminstone i ett ej allt
för spridt läge" ; och 

at t äfven kronotorp derför borde få inrät tas; 
att afhändande af större eller mindre delar af krono

jordarna emot skogsränta vore „ej allenast oförmånligt för 
staten och stridande emot kommunernes intressen, utan också 
ofta mera skadligt än gagneligt för sjelfva lägenheterna"; 
samt 

at t provisionela nybyggen icke borde få anläggas. 

5 
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Att tilldela hemman mark emot skogsränta synes mig 
icke befrämja jordkulturen, och har ej heller numera de skäl 
för sig, som i tiden tvingade till bestämmande af detta di-
spositionssätt, hvartill kommer, att genom sådan upplåtelse 
de lägenheter förfördelas, som icke kunna erhålla dylika ego
fördelar. Den härintills för skogsräntemark bestämda afgäl-
den befinnes äfven alltför ringa, enär sålunda bortgifven jo rd 

farenlieten från flera orter i landet vidhandengifver, hemman 
med äfven ännu mindre skattetal ega bestånd, synnerligast 
som dylika hemmansdelar jemväl redan innan styckningen 
blifvit till odlingarna upparbetade och dessa odlingar, hvilka 
understundom kunnat innehafva en betydande vidd, dessutom 
i tiden flerstädes blifvit tillskiftade stommen skattefritt eller 
såsom impediment. Men då dylika förvärfstillfällen endast 
i ringa grad förefinnas i de t rakter , hvarest nybygges an
läggningar numera kunna ifrågakomma, och enär tillika sär
skilda onera utgå efter rök och icke efter mantal samt åboar 
å nyhemman med ringa odlingar också fördenskull, såsom 
erfarenheten ådagalagt, med största svårighet kunnat full
göra sin skattskyldighet och sig lifnära, så synes det vara 
med kronans och nybyggarenes fördel bäst öfverensstäm
mande, att nybyggen i allmänhet icke bildades mindre, än 
at t de motsvarade Yio mantal och endast i undantagsfall 
finge åsättas mantal derunder ända till ^/ao, helst mindre 
lägenheter inom kronojordarna kunna tillsvidare bebrukas 
och vara betryggade som kronoskogstorp. 

Att åter, såsom komitén föreslagit, fastställa ett maxi
mum af det mantal, som borde nyhemman tilldelas, finner 
jag för min del icke påkalladt. För den händelse nemligen 
att, på sätt jag ofvan framhållit, det skulle öfverlemnas åt 
dertill hugade personer att sjelfve utvälja och bebruka för 
odling tjenlig jord, torde det jemväl vara med odlingens in
tresse förenligt tillstädja att, derest odlingsförhållandena så
dant medgifva, lägenheterna finge åsättas det mantal, som 
betingas af odlingarnas storlek och beskaifenhet. 
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Komitén har uti sitt förslag i fråga om nybyggesan
läggning i sammanhang med storskifte å dervid uppkom
mande öfverloppsjord endast hänvisat till påbuden derom uti 
1848 års landtmäterireglemente, men deremot utan angifvet 
skäl alldeles icke berört dylika anläggningar å öfverlopps
jord, som underlyder militie- och civilstatens boställen. Full
ständigheten synes mig emellertid fordra, att stadgandena 
beträffande anläggningar af förenämnda slag icke borde sak
nas uti en förordning, som angår anläggning af nybygges
hemman. 

Hvad optionsrätten vidkommer, anser jag de påståen
den, som blifvit gjorda för dess afskaffande, icke sakna fog. 
Men emedan storskiftena i landet numera med endast få un
dantag blifvit slutförda, synes frågan vara af mindre vigt, 
och skäl finnas under sådana förhållanden äfven vara för 
handen, a t t icke helt och hållet fråntaga jordegarene inom 
de ännu icke storskiftade samfälligheterna rä t t till option. 

De särskilda syner, som blefve påkallade i följd af de 
utaf komitén föreslagna nybygges indelningar och ar rende
lägenheter, har komitén ansett böra förrättas af vederbörande 
kronofogdar och kronolänsmän. Men för den händelse a t t 
desse också kunde anses ega nödig fackkunskap i afgörande 
af odlings- med flera för nybyggenas upptagande och istånd
sättande erforderliga förslag,| synes det mig dock med fog 
kunna ifrågasättas, huruvida bemälde tjenstemän med afseende 
å deras öfriga tjensteverksamhet vore i tillfälle a t t synner-

för allan tid är frikallad från deltagande i de llerfaldiga 
kommunala onera, som från annan skattlagd mark utgöras. 
Med afseende hä rå borde enligt mitt förmenande skogs
mark icke heller vidare tilläggas lägenheter emot skogsränta 
i annan händelse, än som uti § 3 i skogslagen af den 3 Sep
tember 1886 omförmäles. 
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Beträffande kronotorp har komitén helt och hållet från
gått den princip, som härintills varit gällande i fråga om 
dylika jordlägenheters skattläggning och nyttjande, i det a t t 
komitén velat tilldela innehafvarene af de utaf densamma 
föreslagna torp endast arrende- men icke besittningsrätt till 
lägenheterna. Då den mark, som till kronotorp komme at t 
anslås, emellertid jemlikt skogslagen borde från kronojorden 
utbrytas, synes det vara påkalladt, a t t sådana utbrutna om
råden äfven skattläggas och förses med åbor. Det finnes 
för öfrigt enligt min mening icke heller något skäl a t t me
delst afsöndring från kronojord bilda arrendelägenheter, eme
dan sådan för odling tjenlig jord, som med afseende å dess 
vidd icke vore tillräcklig för ett hemmansbruk, hellre kunde 
upplåtas för kronoskogstorps anläggning, derest icke i an
seende till områdets enstaka belägenhet anledning funnes 
a t t utbryta detsamma såsom kronotorp. I hvarje händelse 
vore det likväl mera gagneligt för jordkulturen, a t t innehaf-
vare utaf torp, af hvilket slag de än vara må, komme i åt
njutande af betryggad besittningsrätt, än a t t torpen skulle 
endast å arrende upplåtas. 

Vidkommande odlingsbara, inom kronojordarna befint
liga mossar och kärr, hvilka enligt mitt förmenande kunna 
vara de enda odlingslägenheter, som borde utarrenderas i 
den händelse a t t desamma af en eller annan orsak icke läm
pade sig för nybygges- eller torpanläggning, innehåller dess
utom nådiga kungörelsen af den 3 September 1886, hvars 
bestämningar Ständerna vid 1885 års landtdag uti dem affor-
drad t yttrande för sin del äfven godkänt, särskildt stadgande, 
hvilket synes mig fortfarande böra i det väsendtligaste blifva 
gällande, så mycket hellre som detsamma icke ens ännu 

ligast inom de vidsträckta och med dåliga kommunikationer 
försedda distrikten uti Uleåborgs län, hvarest de flesta ny
byggesanläggningar ifrågakomme, hinna verkställa dylika 
syneförrättningar, hvilka dessutom blefve förenade med icke 
obetydande kostnader för statsverket. 
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blifvit tillämpadt och erfarenhet således saknas, om och i 
hvad mån förändring af deri ingående bestämningar kunna 
vara påkallade. 

Angående beskattningen af kronotorp, så anser jag skäl 
icke vara för handen, att underkasta de derom för närva
rande gällande stadganden någon väsendtlig förändring, ehuru 
torpräntan efter nu bestämda grunder visserligen utfaller 
något låg, men då kronotorp i den händelse, att något af
seende skulle fästas, å hvad jag i saken anfört, komme att 
bildas nästan uteslutande i lappmarken, synes mig den låga 
beskattningen vara med billighet öfverensstämmande. 

I sammanhang härmed och emedan komitén velat helt 
och hållet utdöma kronotorpen, har jag t rot t mig icke böra 
lemna oanmärkt, hurusom ansökningar icke ens torde blifvit 
gjorda om anläggningar af sådana torp, som finnas omför
mälda i nådiga kungörelsen af den 27 December 1877, och 
anser jag derför också, att hvad komitén framhållit, beträf
fande kronotorpen och att bildandet af dylika lägenheter icke 
vore med allmän fördel öfverensstämmande, saknar grundadt 
stöd. Enahanda är jemväl förhållandet med det af komitén 
omnämnda missnöjet, som i följd af sådana anläggningar 
skulle hafva försports. Ty uti de af komitén berörda utlå
tanden, som af guvernörerne. Kejserliga finska hushållnings
sällskapet och landtbrukssällskapen i ärendet afgifvits, före
kommer alldeles icke någon antydan om olämpligheten af 
ifrågavarande torp och methoden för deras skattläggning, 
utan framgår af ^ sagda utlåtanden tvertom, att kronotorp 
borde anläggas samt at t någon förändring i bestämmelserna 
om deras skattläggning icke vore erforderlig. 

J ag ifrågasätter i öfrigt, huruvida icke komiténs för
slag om bildande af arrendelägenheter måste anses innebära 
en förändring i skogslagen, enär deri omförmälda kronotorp 
enligt mitt förmenande ingalunda kunna likställas med så
dana lägenheter, hvilka endast å arrende upplåtas. 
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Till förebyggande af betydande förluster för statsver
ket vid afstående af jord för nybygges anläggningar har 
komitén föreslagit, ej mindre att, då de härförinnan å ar
rende upplåtna, kronan tillhöriga odlingsmarker framdeles 
komme at t för nyhemman användas, dylika marker skulle 
för sådant ändamål å offentlig auktion försäljas, än äfven 
att kronan borde förbehållas rä t t a t t inom tio års förlopp, 
efter det åbo erhållit immission å nybyggeslägenhet, från 
dess jordområde försälja sågtimmerträd af vissa grofva di
mensioner. Då jordlotter för ifrågakomna ändamål af sta
ten afträdas, borde visserligen också enligt mitt förmenande 
göras gällande den grundsats, som eljest erkännes riktig för 
afhändande af annan kronoegendom till enskild person, eller 
a t t derför betingas en köpesumma lämpad efter verkliga 
värdet. Men ett undantagsstadgande i sådant syfte för de 
nyhemman, hvilka framdeles uppstå i norra delen af landet, 
torde emellertid under förhandenvarande förhållanden anses 
vara opåkalladt, och blifver det derför endast nödigt at t i 
möjligaste måtto moderera åtgärderna för befrämjandet af 
nybyggesväsendet i öfverensstämmelse med hvad berörda 
förhållanden kräfva. Det synes mig äfven vara välgrundadt 
att, för den händelse anledning möjligen förekomme att aflåta 
till nyhemman redan uppodlad, kronan tillhörig och för dess 
räkning utarrenderad jord, full ersättning för densamma vid 
afträdandet betingas. Men någon särskild föreskrift derom 
anser jag likväl icke erforderlig, enär det enligt ofvanåbe
ropade nådiga kungörelsen af den 3 September 1886 ankom
mer å Senaten at t bestämma, huru dylika uppodlade marker 
framdeles skola begagnas, och det sjelffallet icke ens kan 
ifrågasättas, at t desamma skola staten afhändas utan en 
deras värde motsvarande godtgörelse. 

Hvad sedan beträffar komiténs omförmälda projekt om 
kronans berättigande till försäljning af sågtimmerträd från 
dess till nybyggen utbrutna egoområden, så blefve jemväl ett 
dylikt stadgande obehöfligt, såvida afseende skulle fästas å 
mitt förslag derom, att nybyggeshemman bildades endast af 
kronoskogstorp, emedan kronan i dylik händelse egde, u tan 



71 

*) Statsverket afhändes också redan betydande belopp sågtim
merträd vid utbrytningen af de åt hemmanslägenheterna i Öfvertorneå 
socken nyligen på grund af Kejserliga Senatens derom meddelade sär
skilda förordnanden tillagda egotiUskott af 1,000—2,000 tunneland för 
hvarje mantal. Ensamt inom Lohijärvi by, för hvilket enda skifteslag 
det försiggångna tillskottsskiftet härintills hunnit blifva faststäldt och 
som består af inemot två mantal, har nemligen försäljningen af de 
inom tillskottsområdet befintliga, till sågtimmer tjenliga träd inbringat 
hemmansegarene den ansenliga summan af 45,900 mark. 

Särskilda bestämmelser derom, förfara med sin skogsegendom, 
såsom det i hvarje förekommande fall vore fördelaktigast. 
Att, såsom komitén föreslagit, inskränka kronans rä t t till 
försäljning af henne tillhöriga t immerträd endast till vissa 
grofva dimensioner och för viss tid, synes mig för öfrigt ej 
heller vara med god statshushållning förenligt. 

Det torde i sammanhang härmed böra beaktas, a t t 
högst betydande och värdefull statsegendom kan ifrågakomma 
vid dispositionen af kronans skogsdomäner för nybygges an
läggningar. Och tillåter jag mig at t till belysande häraf få 
framhålla exempelvis förhållandet i Torneå revier, hvarest 
skogstillgången nyligen blifvit upptaxerad. Uti detta revier, 
som omfattar endast en eller Öfvertomeå socken och upp
tager en ytvidd af 1,140,594 tunneland, förefinnas nemligen 
för närvarande 2,198,145 fullmåliga sågtimmer- och 1,469,103 
såkallade timmerämnesträd, hvilka redan med nu gällande 
virkespris representera ett värde af 6 ä 7 millioner mark. 
Det lider icke heller tvifvel att, derest komiténs förslag 
blefve godkändt och såvida åt de i nämnda socken upp
kommande nyhemman å mantalet tilldelades skattbar jord i 
enahanda förhållande som hitintills egt rum, en icke obe
tydlig del af sagda träd i hvarje händelse komme att till
falla nybyggare*). 

Angående komiténs i sammanhang med omordade vir
kesförsäljning framstälda förslag om tilldelande af odlings
understöd åt nybyggare, omfattar jag för öfrigt den mening, 
at t dylikt understöd, som i tiden kunde vara nödigt, då bo
sättningarna voro enstaka belägna i ödemarken och hvarje 
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I likhet med komitén hyllar jag den mening att , så
vida någon församling vore i behof af kapellans eller kloc
kare boställe, utrymme dertill kunde af kronomark upplåtas, 
men då kommuner likasom enskilda personer tillkommer r ä t t 
a t t upptaga nybyggen å derför reserverad kronojord, anser 
jag särskildt stadgande angående dylika boställen vara obe
höfligt. 

tillfälle till förvärf för nybyggare saknades, vid i sådant af
seende förändrade förhållanden numera, enligt hvad erfaren
heten jemväl vidhandengifvit, icke synes vara påkalladt. 
Dock frånser jag härvid ingalunda gagnet och behofvet, a t t 
s taten bispringor enskilda med lån och understöd vid kär r -
och odlingsföretag. 

För åvägabringande af en rationel skogsvård å nybyg
geslägenheter har komitén förordat i särskilda fall bildandet 
af såkallade kommunalskogar. Ehuru jag för min del äfven 
anser, a t t de enskildas skogshushållning på ett varaktigt 
sät t kan varda betryggad allenast förmedelst dylika skogar, 
finner j ag dock inrät tandet af gemensamma skogar för de 
nyhemman, som framdeles komma at t anläggas, icke vara 
lämpligt. Ty utom det att , såsom ofvan framhållits, nybyg
gen enligt mitt förmenande borde utbrytas efter hand som 
odlingen å kronoskogstorpen framskridit, och a t t nyhemmanen 
dervid skulle tilldelas inskränktare jordområden, än hvad 
derom nu finnes stadgadt, vid hvilket förhållande afsättande 
af kommunalskogar således icke gerna kunde ifrågakomma, 
synes mig att , enär de föreslagna gemensamhetsskogarne, 
derest den af komitén förordade proceduren för nybyggens 
utbrytande blefve godkänd, i hvarje händelse komme a t t 
upptaga endast mindre, från hvarandra aflägset belägna jord
vidder, vården och förvaltningen af dessa skogar blefve för
enad med sådana svårigheter och kostnader, a t t gagnet a f 
ifrågasatta skogar måste anses vara tvifvelaktigt. 
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Hvad sättet och ordningen för dispositionen af kronans 
allmänningar och öfverloppsjordar vidkommer, så omfattade 
komitén i förstone enhälligt den åsigt, att påbuden derom 
med afseende å deras beskaffenhet icke borde sammanföras 
i samma förordning som stadgandena, angående anläggning 
af nybyggen. Komitén ansåg då tillika, att sistnämnda stad
ganden borde underkastas Ständernas behandling, emedan 
särskilda bestämmelser rörande nybygges anläggning af ur
gammalt tillkommit genom Regent och Ständers samverkan 
samt författningsförslaget i många punkter ansluter sig till 
skogslagen, till hvars stiftande Ständernas medverkan erfor
drats. Jemte det jag fortfarande vidhåller denna mening, 
tillåter jag mig beröra följande omständigheter i frågan om 
sättet för åvägabringande af en ordnad plan för kronoöfver
loppsjordarnas slutliga disposition. 

Såsom något ensidigt har det blifvit framhållet, att 
den undersökning, som är föreskrifven att försiggå för ut
rönandet af lämpligheten utaf nybyggesanläggning å krono
jord, verkställes ensamt af vederbörande forstmästare. Emel
lertid hafva desse tjenstemän vid dylika undersökningar å 
refvade kronojordar, hvarest nybyggesanläggningar hufvud
sakligast förekommit, haft till stöd för utlåtandena om mar
kernas beskaffenhet de af vederbörande landtmätare deröfver 
upprättade beskrifningar, och något omdöme om, hvilka egor 
lämpa sig för hemmansbruk, måste dessutom äfven förut
sättas finnas hos dem, som i de flesta fall antingen sjelfve 
syssla med landthushållning eller åtminstone stå i ständig 
beröring med personer, som deraf hafva sin utkomst. Men 
derest likväl sådan ensidighet förefunnits, komme ärendet 
enligt min uppfattning icke att behandlas i ringaste mån 
mera allsidigt, såvida, på sätt komitén föreslagit, ifrågava
rande syner och besigtningar skulle utföras ensamt af landt
mätare jemte tvenne i jordbruket kunnige och med ortsför
hållanden förtrogne personer eller gode män, utan då en 
förändring i omförmäldt hänseende vidtages, vore det således 
skäl för handen i såväl jord- som skogsbrukets intresse, att 
en agronom och en forsttjenstemän skulle verkställa berörda 
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undersökningar och att dervid afseende borde fästas icke 
allenast, såsom komiténs förslag innehåller, å odlings- utan 
äfven å skogsförhållandena. Och torde det äfven kunna 
förutsättas, att den insigt i landtmäteriet, som erfordras vid 
dessa förberedande undersökningar och å hvilken fackkun
skap komitén fäst särskild vigt, också skall innehafvas af de 
personer, som enligt mitt förmenande borde verkställa de
samma. 

Det synes mig ej heller vara påkalladt, at t vid upp
görande af det förberedande förslaget till kronojordarnas 
framtida disposition de områden, som komme att för odling 
upplåtas, skulle jemlikt komiténs förslag å marken provi
sionelt utmärkas, enär de medlemmar, som i länekommissio
nen komme att tillsättas, med ledning af de kartor, hvarå 
ifrågavarande områden bhfvit betecknade, nogsamt böra kunna 
orientera sig utan dylika å marken utmärkta begränsningar 
och inhemta den utredning, som för kommissionen kunde be
finnas nödig, och då dessutom omförmälda begränsningar 
sedermera möjligen komme at t förändras, vore desamma 
öfverhufvudtaget af ringa nytta. 

I enlighet med hvad om afvittring i de norrländska 
länen finnes stadgadt, undantages vid slika förrättningar för 
allmänt behof mark, som kan erfordras till upplagsplats för 
virke från kronans skogar samt till nödiga utfartsvägar från 
dessa skogar till vattendragen. Komitén har äfven föresla
git ett dylikt undantag beträffande upplagsplatser, men der
emot icke velat utsträcka detsamma i fråga om utfartsvägar. 
Erfarenheten har emellertid vidhandengifvit, att undantag af 
mark för sådana vägar jemväl är påkalladt, och på grund 
deraf anser jag ett stadgande derom äfven vara berättigadt. 

Hvad länekommissionens sammansättning beträffar, så 
och enär det ovedersägligen ligger stor vigt derpå, att ifråga
komna dispositionsärende så allsidigt som möjligt af den
samma pröfvas och handlägges, är det således äfven påkal
ladt, att dess medlemmar äro med hithörande frågor väl för
trogne. Komitén har af sådan anledning också ansett jord
bruksintresset i kommissionen helst böra representeras af 
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läneagronom. Men på enahanda grund borde enligt min 
mening deri som ledamöter ingå länelandtmätare och öfver-
forstmästare, alldenstund desse med afseende å sin tjenste
verksamhet kunde förutsättas ega uti saken mera omfattande 
insigter, än de tjenstemän, som komitén för öfrigt såsom 
medlemmar i länekommissionen föreslagit. 

I afseende å ifrågakomna undersökningars verkstäl
lande har komitén tillika ut talat sig för nödvändigheten, 
a t t alla kronomarker, hvaröfver geometriska eller geogra
fiska kartor icke förefinnas, borde på statens bekostnad geo
grafiskt uppmätas. Utan att vilja bestrida gagnet af dylika 
kartor, hyser jag dock den mening, at t berörda undersök
ningar, enligt hvad erfarenheten jemväl vidhandengifvit, 
kunna på ett tillfyllestgörande sätt utföras med ledning af 
de nu redan öfver kronojordarna förefintliga kartor . Vid
kommande åter kostnaderna för berörda mätningar, så till
t ror j ag mig icke kunna bedöma riktigheten af komiténs 
deröfver på särskilda antaganden grundade beräkningar ; 
dock betviflar jag, at t vid kartläggning i skalan 1:20,000 
skulle medhinnas, såsom komitén förmenat, t re gånger så 
stor egovidd, som vid affattning i den geometriska skalan 
på samma tid kunde utföras, likasom jag håller före, att 
med afseende å de rådande höga dagsverkslegorna inom 
Uleåborgs län, hvarest affattningarna förnämligast ifråga
komme, den geografiska kartläggningen icke kan noggrant 
verkställas för den af komitén beräknade kostnaden af 
tjugufem penni per tunneland. Men då kostnaderna för 
ifrågavarande mätningar i hvarje händelse komme at t uppgå 
t i l l den ansenliga summan af minst fem millioner mark och 
enligt mit t förmenande ingalunda motsvarade det dermed 
afsedda ändamålet, samt enär en än kostsammare affatt
ning af samma marker sedermera åter blefve erforderlig, 
har jag icke heller i denna del ansett mig kunna biträda 
komiténs åsigt. 
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Carl Nummelin. 

De särskilda förslag i ärendet, hvilka jag uppgjort ej 
mindre i öfverensstämmelse med nu framhållna åsigter än 
äfven med fästadt afseende å hvad gällande skogslag stad
gar, beträffande kronoöfverloppsjordarnas disposition, bifogas 
härjemte underdånigst. 
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Förslag till förordning angående an
läggning af nybyggen ocli kronotorp samt 
utarrendering af kärr ocli mossar. 

§ 1. 
Å kronans allmänningar och öfverloppsjordar, hvilka 

icke blifvit för kronoparker förklarade och i denna egen
skap bibehållas eller pröfvas dertill behöfliga, upplåtes till 
odling tjenlig jord åt enskild person för anläggning af ny
byggeshemman eller kronotorp i den ordning denna författ
ning stadgar. 

I. Om nybyggeshemman. 

§ 2. 
Anläggning af nybyggeshemman i sammanhang med 

storskifte å dervid uppkommande öfverloppsjord bör ske så
lunda: att sedan landtmätare affattat och beskrifvit de egor, 
som höra till någon afvittring underkastad samfällighet, och 
dervid funnit, att utom sjöar, kala berg och alldeles odug
liga mossar mera än trehundra hektarer belöpa sig på 
hvarje helt mantal och i förhållande dertill på mindre man
talsdelar, åligger honom genast klassificera markerna. Der
efter bör landtmätaren beräkna, huruvida all mark kan 
komma att hemmanen för deras innehafvande mantal till
falla eller icke, samt i senare händelsen och derest till 
hemmansbruk tjenlig öfverloppsjord finnes, öfverväga, huru
vida densamma bör emot förhöjning i de gamla hemmanens 
mantal och skatt åt dem upplåtas. Detta bör företrädesvis 
ske ifall hemmanen äro i små delar styckade och belägna 
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i närheten af den odlingsbara öfverloppsjorden, då ock sär 
skilda hemman kunna af sådana delar bildas, såframt jord
egarene sjelfva vilja under nämnda vilkor öfverloppsjorden 
optera. 

I den händelse öfverloppsjorden ej på nu angifvet sätt 
användes, eger landtmätaren afgifva utlåtande, huruvida den 
till krononybygge är lämplig. Är åter någon del af öfver
loppsjorden ieke till hemmansbruk tjenlig, bör denna del för 
kronans räkning afr ösas. 

Efter det jordegarenes yttrande i dessa delar blifvit 
inhemtadt, skall landtmätaren ofördröjligen till guvernören 
insända skattläggningsbeskrifning öfver samfälligheten jemte 
förslag rörande bestämmandet af hektar ta le t för de gamla 
hemmanen samt öfverloppsjordens disposition. 

Sedan nämnda beskrifning och förslag till guvernören 
inkommit, skola vederbörande jordegare, allmänna ombud, 
länelandtmätaren och kronofogden deröfver höras. Göres 
dervid anmärkningar emot riktigheten af landtmätarens upp
gifter om de egoförmoner lägenheterne tillyda eller väckes 
fråga om nedsättning af hemmanens skat t , skall länelandt
mätaren förordnas att efter behörigen utsat t termin och ve
derbörande ågången kallelse undersöka egornas beskaffenhet 
och öfriga omständigheter, hvaröfver anmärkningar blifvit 
gjorda, samt förslaget i dess helhet granska. Derefter till
kommer det guvernören att medelst utslag slutligen ut lå ta 
sig öfver de till afgörande öfverlemnade frågorna. Utslaget 
jemte vidfogad besvärs undervisning bör delgifvas sakegarene 
och underställas Senatens pröfning. 

§ 3. 
Innehåller öfverloppsjorden så betydlig egovidd och 

finnas odlingslägenheter inom densamma så belägna, a t t 
utan oreda i storskiftet för de gamla hemmanen ett eller 
flera nya hemman pröfvas kunna derå anläggas och i fram
tiden ega bestånd, tillkommer det guvernören at t i samman
hang med bestämmandet af hektartalet för de förra förordna 
om antalet och storleken af de nya hemmanen. Deremot 
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skola alla om dessa nybyggen sedermera uppkommande frå
gor behandlas på sätt härom är särskildt stadgadt eller 
framdeles kan varda förordnadt, samt bör dervid nyhemmans 
rä t t bevakas af tillförordnadt kronoombud. 

Vilja delegare i samfälligheten sådana nya hemman 
upptaga och bebygga, vare dertill i mån af sina andelar i 
byn berättigade, ifall de inom sex månader, efter det stor
skiftet vunnit laga kraft, hos guvernören sig dertill anmäla 
och ställa vederhäftig borgen för fullgörandet af dem ålig
gande uppodlings och byggnads skyldigheter, och må dervid 
den, som tilläfventyrs något arbete å marken förut nedlagt, 
ega företrädesrätt. Men försumma jordegarene sagda tid 
till begagnande af sin optionsrätt, afrösas den mark, som 
icke blifvit opterad, och ställes under vederbörande forst-
tjenstemans vård samt upplåtes åt odlare i den ordning 
nästföljande §§ föreskrifva. 

§ 4. 
Å kronojord, som blifvit utbruten för at t användas till 

odling, må nybyggeshemman bildas endast af kronoskogs
torp, som efter verkstäld uppodling visat sig vara till hem
mansbruk lämpliga. 

Kronoskogstorp få anläggas å sådana orefvade krono
jordar samt kronans afvittrade och refvade allmänningar och 
öfverloppsjordar, hvilka blifvit för odling disponerade. 

Den sådant torp anlägga vill, eger derom skriftligen 
ansöka hos öfverforstmästaren i det distrikt, hvarinom krono
jorden är belägen, samt uppgifva de för torpanläggningen 
afsedda odlingsmarker och tomtplatser; bifoge sökanden ock 
intyg öfver sin frejd. Öfverforstmästaren eger öfversända 
sådan ansökan jemte eget utlåtande till guvernören, hvar
efter å guvernören ankommer att saken afgöra genom ut
slag, som bör sökanden delgifvas. 

Nöjes sökanden icke åt guvernörens utslag, må han 
deri söka ändring i Kejserliga Senatens Ekonomie Departe
ment inom sextio dagar efter deraf erhållen del. 
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Bifalles ansökningen, åligger det guvernören at t låta 
torpet genom forstmästare utsyna och provisionelt skattlägga 
enligt de föreskrifter, som derom äro el ler .kunna blifva ut
färdade. 

§ 6 . 
Hvar t tionde år skola syner å kronoskogstorpen för

rät tas af forstmästaren på orten jemte dertill förordnad 
agronom. Vid dessa syner bör undersökas, huruvida inne-
hafvaren bragt torpet till den odling, a t t detsamma kan som 
hemman bestå. Om detta pröfvas hafva skett och derest 
torpets egor icke äro från hvarandra så vidt åtskiljda, a t t 
de blifva för hemmansbruk obeqväma samt den qvarblif-
vande kronojorden ej splittras i oformliga och oanvändbara 
stycken, böra förrättningsmännen hos guvernören föreslå, 
a t t af torpet bildas ett kronohemman. 

Guvernören eger derefter pröfva förslaget samt, om 
detsamma godkännes, förordna landtmätare a t t hemmanet 
utsyna och, såvida kronojordeu är orefvad, å kar ta affatta 
de för nyhemmanets behof erforderliga egor samt skattlägg
ningsförslag deröfver upprät ta . Vid förrättningen, hvartill 
såväl kronoombud som forstmästaren i orten böra inkallas, 
skall tillses, at t hemmanets egolotter begränsas af rä ta linier, 
vattendrag eller allmänna vägar, samt at t skogsmark i skif
te t intages till den vidd, som svarar emot tillgången på 
odlingsbara egor. 

Efter det skattläggnings förslaget till guvernören in
lemnats samt länelandtmätarens och kronofogdens yt trande 
derom blifvit inhemtade, eger guvernören skattlägga hem
manet medelst utslag, som underställes Kejserliga Senatens 
pröfning. Och bör, sedan ärendet blifvit slutligen afgjordt, 
landtmätare uppdragas a t t hemmanets egoområde afrösa, 
hvarefter åboen meddelas inrymningsbref. 

§ 7. 
Finnes under militie- och civilstatens boställen till ny

byggesanläggning tjenlig öfverloppsjord, bör sådan anlägg
ning ske och nybygget, sedan det blifvit behörigen afrösadt 
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och skattlagdt, såsom en särskild kronolägenhet utarrenderas 
afskildt från sjelfva boställsstommen i de fall, då dylika ny
byggen icke synas kunna utan olägenhet i sambruk med bo
stället häfdas eller särskilda omständigheter i öfrigt göra 
ett skildt bebrukningssätt af dem nödvändigt. Förste an-
läggaren af sådant nybygge åtnjute vanliga frihetsår, men 
skulle denne i ersättning för sitt nedlagda odlingsarbete 
anses berättigad till någon längre besittningstid utöfver fri
hetsåren, bör han efter guvernörens bepröfvande dertill hos 
Senaten anmälas; dock att räntan och öfriga skyldigheter 
efter tilländalupna frihetsår utgöras och för öfrigt iakttages 
hvad förordningen, angående kungsgårdar samt militie- och 
civilstatens boställen af den 26 April 1871, innehåller. 

§ 8. 
Nybyggeshemman får utsynas i högst fyra skiften, af 

hvilka endast två må omfatta den egentliga skogsmarken. Så
dant hemman bör utgöra minst ett tiondedels mantal, men 
såframt särskilda undantagsförhållanden dertill föranleda, 
kan dock nybyggeshemman med mindre mantal ända till 
en tjugundedel bildas. 

§ 9. 
Af skattbar jord skall beräknas ifrån och med trehundra 

till och med sexhundra hektarer på ett helt mantal och i 
förhållande derefter för större eller mindre hemmantal . Men 
pröfvas denna egovidd i anseende till skogsmarkens läge och 
beskaffenhet icke förslå, må egovidden förökas ända till å t ta
hundra femtio hektarer på ett mantal . 

§ 10. 
Till ledning för bestämmandet huruledes och i hvad 

förhållande lägenhet skall tillerkännas det högre eller lägre 
hektar ta l jord, som i § 9 omförmäles, klassificeras egorna 
af förrättningslandtmätaren på följande sät t : 

Första klassen: åker och åkerjord, som behörigen skött 
afkastar, utsädet oberäknadt, femton hektoliter spanmål och 
derutöfver å hektar ; äng och ängsmark, hvaraf efter erfor-
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derlig dikning och rödjning i medeltal årligen kan bergås 
minst tvåtusen kilogram å hektar . 

Andra klassen: åker och åkerjord, afkastande tio till 
femton hektoliter spanmål, och ängsland, hvaraf ettusen fem
hundra till tvåtusen kilogram hö kan bergås å hektar . 

Tredje klassen: åkerjord af sämre beskaffenhet, ängs
land, afkastande ettusen till ettusen femhundra kilogram hö 
från hektar samt mullhaltiga,^ mindre steniga skogsmarker. 

Fjerde klassen: sämre mossängar och kärrländer samt 
medelgoda skogsmarker. 

Femte klassen: sandmoar samt lågländta, stenhölstriga 
och bergbundna skogsmarker; samt 

Sjette klassen: steniga kärr äfvensom torra och sten-
bundna moar och hedar med nödvuxen skog, berg med ena
handa skogs växt samt mossar, som icke kunna för alldeles 
odugliga anses. 

Med afseende å de odlade egornas vidd och bördighet, 
den odlingsbara jordens och skogsmarkens bät t re eller sämre 
beskaffenhet enligt förestående klassifikation samt öfriga 
härå inverkande omständigheter, eger landtmätaren föreslå 
icke allenast det blifvande mantalet för hvarje lägenhet utan 
ock egovidden för hvart helt mantal , dock at t högsta hek
tar ta le t ej i någon händelse öfverskrides. 

§ 11. 
Inom Lappmarkens härad få nybyggeshemman icke an

läggas. 

II. Om kronotorp. 
§ 12. 

Å kronojord, som icke användes till kronopark och i 
annat afseende är för kronan obehöfiig samt innehåller för 
ett nybyggeshemman otillräckliga odlingsmarker, må, såframt 
ej ansökning om dess läggande till angränsande hemman 
emot förhöjning af dess mantal och skat t blifvit gjord, an
läggas kronotorp. Sådant torp åsättes intet mantal utan en 
efter egornas beskaffenhet lämpad årlig afgäld till kronan 
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under benämning torpränta att efter årets medelmarkegångs-
pris utgöras i kontant. 

Inom kronojordarne i Lappmarkens härad upplåtas 
odlingslägenheter till bildande af dylika torp, dock tilldelas 
dessa torp icke något skogsanslag, utan eger torpåbon efter 
vederbörande forsttjenstemans anvisning från kronoskog taga 
nödigt virke och bränsle till husbehof, hvarjemte åbon be
rättigas låta sina kreatur beta å kronomark. 

§ 13. 
Angående kronotorps anläggande och skattläggning 

samt torpåbos inrymmande gäller hvad i enahanda afseende 
om nybyggeshemman föreskrifvits, dock att torpräntan be
räknas på sätt i § 15 stadgas. 

§ 14. 
Vid kronotorps skattläggning klassificeras de skilda 

slagen af egor i förhållande till jordens naturliga art och 
beskaffenhet samt utrönta fruktbarhet och atkastning på 
följande sät t : 

Af åker och åkerjord hänföres till: 
l:sta klassen den jordmån, som behörigen skött årli

gen afkastar, utsädet oberäknadt, råg eller annan säd i för
hållande dertill å hektar minst 10 hektoliter. 

2:dra klassen „ 7 „ 
3:dje „ „ 5 „ 

Af äng och ängsmark upptages i : 
l :sta klassen den jordmån, som erforderligen di

kad och rödjad århgen afkastar hö från hektar i me
deltal minst 2,000 kilogram. 

2:dra klassen „ 1,500 „ 
3:dje „ „ 1,000 
4:de „ „ 500 „ 

Af skog och betesmark hänföres t i l l : 
l :s ta klassen mullhaltiga, mmdre steniga skogsmarker; 
2:dra klassen kärrländer samt medelgoda skogsmarker; 
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3:dje klassen sandmoar samt lågländta, stenhölstriga 
och bergbundna marker; 

4:de klassen steniga kärr äfvensom torra ljunghedar 
och stenbundna moar med nödvuxen skog, berg med ena
handa skogsväxt samt mossar, som icke kunna för alldeles 
odugliga anses. 

§ 15. 
Efter verkstäld klassifikation af egorna på sätt i § 14 

omförmäles, bör torpräntan beräknas sålunda, at t 

åker och åkerjord 
påföres, utan afseende derå om den befinnes i laga häfd 
eller icke, hvarje hektar 

af l :sta klassen 80 penni. 
^ 2:dra „ 65 „ 
. 3:dje „ 35 „ 

äng och ängsmark 
hvarje hektar 

af l:sta klassen 65 penni. 
. 2:dra „ 50 „ 
. 3:dje „ 35 „ 
„ 4:de „ . . . . . . 25 „ 

skog och betesmark 
hvarje hektar 

af l:sta klassen . . . . . . 25 penni. 
. 2:dra „ 20 „ 
„ 3:dje „ . . . . . . 10 „ 
„ 4:de „ . . . . . . 5 , 

Den sålunda beräknade skatten förvandlas till rubel-
skat t efter beräkning af fyra mark på rubeln och upptages 
i skattläggningsförslaget såsom torpets ränta. 

§ 16. 
Vill åbo å kronotorp detsamma till skatte inlösa, ege 

han dertill rätt , under iakttagande af hvad angående krono
hemmans inlösande till skatte är föreskrifvet. 
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Särskilda stadganden. 

§ 17. 
Å kronojordar befintliga mossar och kärr , hvilka kunna 

till åker eller äng uppodlas men icke lämpa sig för anlägg
ning af hemman eller kronotorp, må för odling på viss tid 
och emot årlig ränta upplåtas åt enskild person eller bolag, 
som derom ansöker hos vederbörande guvernör. 

Har ansökning inkommit, förordne guvernör läneagro
nom att noggrant undersöka den uppgifna markens beskaf
fenhet och om tillfälle till erhållande af nödigt vattenaflopp 
finnes. Tillstyrker denne markens upplåtande till odling, 
och är den ej förut på kar ta affattad och beskrifven, låte 
guvernören, på kronans bekostnad, behörigen uppmäta och 
affatta densamma genom landtmätare, som föreslår sättet, 
med beräkning af kostnaden för odlingens verkställande, be
loppet af den ränta, som deraf kan utgöras, antalet af de 
frihetsår, hvilka kunna blifva behöfliga, och tiden, inom hvil
ken odlingen bör vara fulländad. Sedermera och efter det 
den forstmästare, till hvars förvaltningsområde marken hör, 
blifvit i ärendet hörd, meddele guvernören deri utslag, som 
hemställes Senatens Ekonomie departement och hvilket, i 
händelse ansökningen bifalles, bör innehålla bestämmelser, 
under hvilka vilkor och på huru lång tid marken till odling 
åt sökanden öfverlåtes, dock får besittningstiden icke fast
ställas öfver trettio år, med mindre odlingen i följd af mar
kens vidd, läge och öfriga beskaffenhet, pröfvas medföra 
synnerligen dryg kostnad och erfordra längre tid, innan 
odlaren kan påräkna någon egentlig fördel deraf, i hvilket 
fall besittningstiden må utsträckas ända till femtio år. 

Å mark, som sålunda till odling upplåtits, skall syn 
af forstmästaren verkställas hvart femte år och instrument 
deröfver insändas till guvernören. Befinnes deraf att odla
ren antingen urakt låt i t fullgöra de honom föreskrifna ålig
ganden eller genom förbränning eller annan skadlig behand
ling försämrat marken, ankomme det å guvernören att efter 
sig företeende omständigheter pröfva, huruvida odlaren bör 
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från besittningen skiljas eller än fortfarande dervid bibe
hållas ; börande guvernören i god tid, innan den första odla
rens besittningstid upphör, hos Ekonomie departementet före
slå, huru den uppodlade marken framdeles må begagnas. 

§ 18. 
Guvernören eger uppgöra och till Kejserliga Senaten i 

afseende å fastställelse öfverlemna särskildt förslag till när
mare föreskrifter beträffande de syneförrättningar forstmä
stare och agronom enligt § 6 böra å kronoskogstorp verk
ställa. 

§ 19. 
Den ersättning landtmätare enligt taxa tillkommer för 

nybyggens och kronotorps utsynande och affattning å kar ta 
samt nämndemännens skjuts och dagtraktamente för biträdet 
dervid utgår ur allmänna statsmedel. Jemväl eger agronom, 
derest han icke åtnjuter särskildt reseanslag, till godo be
räkna sig skjuts och arvode enligt resereglementet för de i 
§ 7 omförmälda undersökningar, men öfrige tjenstemän, 
hvilka med nybygges och kronotorps ärenden hafva befatt
ning, tillkommer icke härför skild ersättning ej heller lösen 
för expeditioner, som i dessa ärenden utgifvas. 

Denna förordning skall tillämpas från den 
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Förslag till kungörelse angående sättet 
ocli ordningen för dispositionen af kronans 
allmänningar och öfverloppsjordar. 

§ 1. 
Till vinnande af utredning om de för hemmansbruk 

tjenliga odlingsområden, som finnas inom kronans allmän
ningar och öfverloppsjordar, samt till hvilken del desamma 
skola som kronoparker användas, böra undersökningar verk
ställas, och skall för afgifvande af förslag till dessa allmän
ningars och öfverloppsjordars framtida disposition inom hvarje 
län, der sådana förekomma, tillsättas en länekommission. 

§ 2. 
De i föregående § omförmälda undersökningar verk

ställas af en agronom, som af guvernören tillförordnas, och 
en forsttjenstemän, den Forststyrelsen utser. Förrättnings
männen åligger at t å ort och ställe inhemta noggrann utred
ning om de särskilda kronojordarnes beskaffenhet och natur, 
deras belägenhet och lämplighet till hemmansbruk eller krono
park eller möjligen annat ändamål samt på grund deraf upp
göra förberedande förslag till de odlingsbara områdenas af
skiljande från skogsmarkerna. Derjemte böra förrättnings
männen förslagsvis å kar ta utmärka gränserna emellan hvar-
dera dessa egoslag äfvensom för allmänt begagnande undan
taga sådan inark, som kan erfordras till upplagsplats för 
virke från kronans skogar som ock till nödiga utfartsvägar 
från dessa skogar till vattendragen. 

Efter fulländadt uppdrag inom någon kronojord ega 
förrättningsmännen öfverlemna förslaget jemte karta och 
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öfriga till ärendet hörande handlingar till guvernören, som 
tillställer desamma länekommissionen. 

§ 3. 
Länekommissionen, som utgöres af länelandtmätaren, 

läneagronomen och vederbörande öfverforstmästare, enhvar 
inom sitt distrikt, bör efter erhållen del af de i föregående 
§ nämnda förrättningshandlingar, å ort och ställe taga nödig 
kännedom om de till saken hörande förhållanden och omstän
digheter samt uppgöra förslag till kronojordens disposition. 

Efter slutförd förrättning aflemnar länekommissionen 
dispositionsförslaget jemte kartor och öfriga till saken hö
rande handlingar till guvernören, som jemte eget utlåtande 
befordrar ärendet till Senatens pröfning och afgörande. 

§ 4. 
Åt de förrättningsmän, som tillförordnas för undersök

ning af kronans allmänningar och öfverloppsjordar, samt åt 
länekommissionen eger guvernören meddela de särskilda före
skrifter, som af Senaten i afseende å sättet och ordningen 
för deras verksamhet kunna varda anbefalda. 
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Undertecknad, som uti särskilda delar ej kunnat in
s tämma uti de åsigter, hvilka vunnit majoritet inom komi
tén och blifvit affattade uti dess författningsförslag, utbeder 
sig at t underdånigst få framlägga sin afvikande mening uti 
följande 

Reservation. 
Komitén hade sig af Kejserliga Senaten uppdraget at t 

i öfverensstämmelse med de närmare anvisningar, som i så
dant afseende komme att af Kammar-Expeditionen meddelas, 
utarbeta förslag till ny författning rörande förändringar i 
bestämningarna uti Nådiga kungörelsen af den 27 December 
1877 angående anläggning af nybyggeshemman m. m. samt 
at t uppgöra systematisk plan till slutlig disposition af kro
nans öfverloppsjordar. Kammar-Expeditionen föreskrifver 
komitén: 

l:o) att taga i öfvervägande huruvida och i hvilket af
seende föreskrifterna i sagde Nådiga kungörelse kunna anses 
hinderliga för odlingens i landet tillväxt; 

2:o) utarbeta förslag till ny författning i ämnet, dervid 
odlingens intresse i främsta rummet borde iakttagas, men 
nödig hänsyn jemväl fästas å en rationel skogsvård; samt 

3:o) föreslå lämpligaste sättet för åstadkommande af 
en ordnad plan för slutlig disposition af kronans öfverlopps
marker , hvarvid särskildt skulle i öfvervägande tagas om 
icke för sådant ändamål i hvarje län, der kronoöfverlopps-
jordar i större mängd finnas, borde tillsättas en kommission 
af exempelvis t re personer, hvilken ålåge at t efter inhemtad 
noggrann kännedom om kronojordarnas belägenhet, vidd och 
beskaffenhet samt lämplighet till odling, afgifva förslag i 
antydt syfte, oberoende deraf om för tillfället hugade per-
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söner anmäla sig till anläggande af nybyggen å dessa mar
ker eller icke. 

Komitén har emellertid fullgjort detta sitt uppdrag 
sålunda att densamma utarbetat ett förslag till kungörelse 
angående den inom kronans allmänningar och öfverlopps
jordar befintliga^ till åkerbruk tjenliga jordens afskiljande^ 
äfvensom om anläggning af nybyggeshemman och krono
jords upplåtande på arrende. 

Jag kan ej annat än anse det komitén genom ett så
dant tillvägagående alltför ensidigt uppfattat sitt uppdrag 
och derigenom äfven fullgjort endast en del af detsamma; 
ty komitén har alldeles afhållit sig från at t uppgöra förslag 
till plan för slutlig disposition af alla kronans öfverlopps
marker, ehuru styrelsens härofvan intagna föreskrifter i 
detta afseende bort vara otvetydiga och denna sak äfven för 
öfrigt blifvit en af de för dagen vigtigaste och mest brän
nande frågor i vårt land. Vill man nogare undersöka orsa
kerna till den oro och det missnöje, som under senare de
cennier så ofta gifvit sig luft med anledning af förmenta för
hållanden i t rakter der kronojordar finnas och stå under 
forststatens förvaltning, mot hvilken missnöjet också förnäm
ligast urladdat sig, skall man utan svårighet finna att denna 
obelåtenhet vanligen haft sin uppkomst och näring till följe 
af obestämdheten i afseende å kronojordens disposition, 
hvarigenom hos, isynnerhet ortsbefolkningen, när ts och un
derhållits anspråk på och begär efter att på något sätt 
kunna se sig till godo med något ifrån kronojorden, och 
säkert torde det vara att så länge i föreställningen något 
åtkomligt ännu hägrar borta i allmänningen, skall denna 
oro och detta missnöje icke upphöra. Likväl måste det er
kännas att till och med i bättre lottade delar af vårt glest 
befolkade land, bristen på odlingsbar mark ej ännu torde 
göra det till en tvingande nödvändighet för den odlings-
lystne att af sådan orsak taga sin tillflykt till kronans öf
verloppsmarker. Utan afseende kan ej heller lemnas at t en 
slutlig disposition af kronans öfverloppsjordar är ett oefter
gifligt vilkor för att landets forstväsende må kunna ernå en 
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säkrare och för skogsskötseln förmånligare ställning, än det 
under nuvarande obestämda egoförhållanden i kronomar
kerna är möjligt. Allt detta talar mer än nog för behofvet 
af en snart skeende slutlig disposition af kronans allmän
ningar och öfverloppsjordar. Enligt mitt förmenande hade 
det ålegat komitén at t afgifva förslag till en sådan disposi-
tionsplan, genom hvars utfärdande äfven stadgandena uti 
skogslagen af den 3 September 1886 angående den kronan 
omedelbart tillhöriga skogsmark blefve bragta i verkställighet. 

Det af komiténs majoritet omfattade förslag afser huf-
vudsakligen at t den uti kronans allmänningar och öfver
loppsjordar befintliga odlingsbara mark blefve så fullständigt 
som möjligt utplockad och afskild, utan at t något väsendt
ligt afseende fästes derå om det ta sker i lämpliga områden 
eller om bildandet af såväl för statens skogshushållning be
höfliga, som för klimatets tempererande nödiga kronoparkers 
bildande derigenom försvåras, ja, kanske till och med omöj
liggöres. Denna uppfattning af den ledande grundtanken uti 
komiténs förslag bekräftas ytterligare af den sammansättning 
komitén gifvit åt undersökningsnäninden^ deri det öfvervä
gande elementet komme att bestå af „med ortsförhållandena 
förtrogne jordbrukare" d. v. s. i de flesta fall af vanliga 
allmogemän, åt hvilka sålunda skulle anförtros att uppgöra 
det grundläggande förslaget till kronojordarnes användning. 
Detta har påtagligen skett i den välmenande afsigt att i 
annat fall möjligen „skogsintresset" blefve för mycket till
godosedt på bekostnad af odlingen. Komitén förbiser likväl 
härvidlag at t det ej torde bli någon lätt sak at t bland dessa 
„med ortsförhållandena förtrogne" finna personer med den 
bildningsståndpunkt, sakkännedom och omdöme, ett så mång
sidigt och vigtigt uppdrag, som det ifrågavarande kräfver, 
hvarjemte genom denna anordning det enskilta intresset, om 
också ofrivilligt, stundom kunde komma i kolUsion med det 
allmänna bästa. 

Med afseende å länekommissionens sammansättning har 
komitén föreslagit at t medlemmar i densamma skulle vara; 
en landtmätare, en läneagronom eller annan i jordbruket för-
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faren person och en forstmästare. Då länelandtmätaren, 
läneagronomen och öfverforstmästaren genom sina innehaf
vande befattningar redan ega nödig sakkunskap och erfaren
het uti bedömandet af hithörande förhållanden inom länet, 
böra dessa embetsmän anses för lämpligare att bilda läne
kommissionen, än dertill tillfälligtvis förordnade personer^ 
isynnerhet om man tager i betraktande att länekommissio
nen, derigenom att den utgöres af på orten stationerade 
ordinarie tjenstemän, finge mer stadga och dess arbeten större 
kontinuitet. 

Komitén har i sitt förslag intagit den vigtiga bestäm
ning at t „böra alla de kronojordar, hvilka ännu icke blifvit 
fullständigt refvade, åtminstone geografiskt affattas i skala 
af 1:20,000, derest icke en noggrannare affattning pröfvas 
vara snarligen af behofvet påkallad; och böra Guvernörerna 
låta verkställa en sådan affattning i den mån som dertill 
nödiga medel finnas anslagna och i den ordning det när
maste behofvet angifver". Denna af komitén behöflig an
sedda och föreskrifna geografiska affattning borde utföras 
under loppet af 25 år och skulle densamma för staten med
föra en kostnad, af komitén beräknad till fem miljoner mark. 

Uti förordnande af den sålunda af komitén föreslagna 
geografiska affattningen af alla landets orefvade kronomar
ker, kan jag alldeles icke förena mig. 

Komitén utgår från den synpunkt, att något afskiljande 
af den till åkerbruk tjenliga jorden från skogsmarken ej kan 
ske med mindre än at t alla kronans icke fullständigt refvade 
allmänningar i skala af 1:20,000 uppmätas, affattas och be
skrifvas. En sådan förutsättning är också fullkomligt följd-
rigtig om man tager i betraktande den uppfattning, som 
komitén gjort sig angående sättet hvarpå detta afskiljande 
borde utföras. Ty, då komitén anser att den förberedande 
undersökningen af marken och uppgörandet af det grund
läggande förslaget i omförmält afseende bör verkställas så
lunda, att tvenne „med ortsförhållandena förtrogne jordbru
kare ' ' uti de särskilda kronojordarna skulle leta efter så 
många der befintUga odhngsbara fläckar som möjligt, be-
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höfde den åtföljande landtmätaren kartor i bra nog stor 
skala för att kunna uppteckna alla de möjligtvis uppmärk
sammade odlingsfälten. Helt annorlunda gestaltar sig hit
hörande omständigheter om man, lemnande å sido en obe
rätt igad misstro till forstintresset och alltför stor hänsyn 
till de t rånga lokalförhållandena, från en allmännare stånd
punkt betraktar saken samt vid dispositionen och afskiljandet 
af de olika markerna för särskilda ändamål hufvudsakligast 
afser större, väl arrenderade och begränsade områden. I 
denna händelse torde åtminstone i de flesta fall de hos forst
styrelsen redan befintliga kartor öfver kronomarkerna, hvilka 
komitén likväl ej aktat nödigt taga i betraktande, för ända
målet vara tillfylles; isynnerhet om de ifrågasatta undersök
ningarna uppdragas åt sakkunnige personer, d. v. s. en agro
nom och en forsttjenstemän, såsom jag äfven af andra skäl 
visat vara nödigt. Då man härtill vidare besinnar, att den 

komitén föreslagna geografiska affattningen ingalunda blir 
tillfyllesgörande för hemmansegornas slutliga skattläggning, 
utan ytterligare samma marker vid storskiftet måste under
kastas geometrisk mätning och affattning i skala af 1:8,000, 
gestaltar sig en affattning i den af komitén föreslagna stora 
skalan såsom en geografisk lyx i vårt fattiga land, hvilken 
saknar sitt motstycke i Europas bät tre lottade stater. Exem
pelvis må anföras at t berglandet i Schweiz uppmätts i 
skala af 1:50,000 och det tä t t befolkade lägre landet i 
1:25,000. Dermed vill jag likväl icke hafva sagt a t t jag 
vore absolut motståndare mot en geografisk affattning af 
hela vårt land; blott detta skedde efter en annan måttstock, 
än den komitén adopterat och ti l lgångarna sådant medgifva. 

Enligt mitt förmenande, borde endast den till åker
b ruk tjenliga jorden, sedan densamma jemte mellanliggande 
mindre skogs- och impedimentspartier uti sammanhängande 
och väl ar renderade områden blifvit frän den vidsträcktare 
skogsmarken utbruten, uti hvarje län efterhand geometriskt 
uppmätas, hvaremot skogsmarken kunde öfverlemnas till 
forststyrelsens förvaltning och kartläggning. Ej heller kan 
jag gilla komiténs förslag a t t bestämmandet om ordning för 
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den geografiska atfattuingens verkställande helt och hållet 
öfverlemnas åt Guvernören, utan at t Senaten förut faststält 
dertill uppgjordt förslag. 

Då komitén vidare föreslår at t det geografiska affatt-
ningsarbetet skulle utföras under loppet af 25 år, kunde 
det ju inträffa at t redan innan detta arbete slutförts, den 
definitiva skattläggningen af hemmanen fordrar at t samma 
marker måste underkastas geometrisk mätning. 

Med stöd af de anmärkningar jag ofvan framstält emot 
komiténs förslag, lemnas här ett utkast innehållande: 
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Förslag till kungörelse angående sättet 
och ordningen för dispositionen af kronans 
allmänningar och öfverloppsjordar. 

§ 1. 
För upprättande af plan till dispositionen af kronans 

allmänningar och öfverloppsjordar böra dessa underkastas 
undersökning och i hvarje län en länekommission til lsättas. 

§ 2. 
De i föregående § omförmälda undersökningar förrättas 

samfäldt af en af Guvernören tillförordnad agronom och af 
en af forststyrelsen utsedd tjenstemän. 

§ 3. 
Förrät tningsmännen åligger a t t : 

l:o) å ort och ställe inhemta noggrann utredning om 
de särskilda kronojordarnas belägenhet, vidd och beskaffen
het samt lämplighet till odling, skogsbruk eller annat än
damål ; 

2:o) på grund af denna undersökning uppgöra förbe
redande förslag omfattande såväl de till åkerbruk tjenliga 
områdenas utbrytande från skogsmarken och bildandet af 
kronoparker, som angifvande af de för kronan obehöfliga 
skogsmarker, hvilka kunna tilldelas förut befintliga lägen
heter, samt för allmänt begagnande förslagsvis undantaga 
sådan mark, som kan erfordras till upplagsplats för virke 
från kronans skogar, till utfarsvägar från dessa skogar samt 
till andra allmännyttiga ändamål ; 
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3:o) på kar ta uppdraga och på marken i hörnpunkterna 
med tydliga märken beteckna gränserna emellan de före
slagna egoområdena; 

4:o) efter inom någon kronojord fulländadt uppdrag 
öfverlemna förslaget jemte kar tor och öfriga till ärendet 
hörande handlingar till Guvernören. 

§ 4. 
Efter at t hafva mottagit förrättningsmännens handlin

gar underrä t tar Guvernören Senaten det undersökningen af 
kronomarkerna vidtagit och tillförordnar Senaten då en läne
kommission, bestående af länelandtmätaren såsom ordförande 
samt läneagronomen och vederbörande öfverforstmästare, en 
hvar inom sitt distrikt, såsom ledamöter, hvilken kommis
sions ordförande Guvernören tillställer förrättningshandlin
garna. 

§ 5. 
Länekommissionen bör efter mot tagandet af de i före

gående § nämnda förrättningshandlingar granska de deri 
gjorda förberedande förslag och på marken kontrollera upp
gifternas riktighet samt för öfrigt förskaffa sig fullständig 
kännedom om de till saken hörande förhållanden och om
ständigheter, hvarefter kommissionen uppgör slutligt förslag 
till plan för hela den ifrågavarande kronojordens disposition. 
Kommissionen eger derjemte afgifva ut lå tande om den för 
odling afsedda jordens indelning i nybyggeshemman. 

§ 6 , 
Efter slutförd förrättning öfverlemnar länekommissio

nen dispositionsplanen samt kar tor och öfriga handlingar 
till Guvernören, som jemte eget ut lå tande befordrar ärendet 
till Senatens pröfning och afgörande. 
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Komitén har tillfölje af den här ofvan angifna inskränk
tare uppfattningen af sitt uppdrag funnit det dermed fören
ligt, att uti endast en enda författning sammanföra hela 
omfånget af sitt föreliggande arbetsområde. Då man der
emot fattar saken så, at t det tillhört komitén a t t uppgöra 
förslag såväl till allmän dispositionsplan för kronoöfverlopps-
jordarna, som till ny författning om anläggning af nybyg
geshemman och kronotorp, så framgår deraf klart, at t till 
den grad olikartade ärenden svårligen kunna förenas uti en 
och samma författning, utan fordra hvardera sin särskilda 
kungörelse. I enlighet med denna uppfattning har ofvan 
intagna förslag till kungörelse uppgjorts, hvarjemte efter det 
motiven till min afvikande mening blifvit framhållna endast 
de deraf framkallade förändringarna i komiténs förslag här 
nedan upptagas. 

Derjemte har jag ansett mig böra föreslå vissa be
stämningar, tjenande at t undanrödja bristen på öfverens
stämmelse mellan författningsförslaget och gällande landt-
mäterireglementes föreskrifter om anläggning af nybygges
hemman i sammanhang med storskifte. 

Med afseende å författningens rubrik, vill jag anmärka 
at t det varit önskligt om komitén kunnat förena sig om an
vändandet af det häfdvunna ordet „kronotorp" i stället för 
„arrendelägenheter", men då äfven jag fattat begreppen lika 
och det sålunda endast vore fråga om ord, vill j ag ej göra 
något yrkande i anledning deraf. 

Beträffande den till odling afskilda markens upplåtande 
till nybyggeshemman gör komitén ingen skilnad mellan full
ständigt refvade och orefvade kronojordar, utan borde alla 
dessa utan vidare till hemman och arrendelägenheter indelas 
för att oförtöfvadt utbjudas. Ehuru äfven jag i princip om
fattar det af Senatens Kammar-Expedition antydda tillväga
gåendet vid införande af odling i kronoallmänningarne och 
likaledes gillar den form komitén gifvit odlingsförslaget, kan 
jag ej godkänna at t detsamma omedelbart tillämpas på alla 
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för odling afskilda kronomarker. Ty då erfarenheten lär t 
at t vildmarkens jungfruliga jord städse öfvat en stark drag
ningskraft på menige man, synes det mig sannolikt a t t nä
stan alla de miljontal tunnland, som sålunda inom ett kort 
tidsskede komme at t utbjudas, genast funne afnämare och 
blefve besat ta af en till flere tiotusenden uppgående, blandad 
befolkning. Hvilka ekonomiska och sociala rubbningar en så 
kolossal invasion kan förorsaka, isynnerhet i de österbott
niska och lappska kommunerna, hvilkas folkmängd derigenom 
plötsligen blefve starkt ökad, låter knappast beräkna sig. 
Det får icke förbises, a t t då så många lägenheter på en 
gång stå till buds, något val af de lämpligaste odlarne knap
past kan komma i fråga, hvilka föreskrifter man än må 
gifva för betryggande af urvalet. Derigenom ökas kommu
nerna med en ganska brokig skara besutne bönder, om 
hvilkas allvarliga afsigt a t t införa en varaktig odling i många 
fall tvifvel torde kunna hysas. Men äfven under förutsätt
ning af de bästa afsigter hos nybyggarne, kan den farhågan 
icke undanrödjas, a t t en sådan masskolonisation skulle be
tänkligt öka mången redan nu vanlottad kommuns fattig
börda. Våra medellöse nybyggares vanliga odlingssätt för
stör nemligen inom kort tid jordens växtkraft, som hopats 
genom i många sekler fortgående naturprocesser. Inträffa 
nu några frostar, måste en mängd af de med svält och nöd 
kämpande nybyggarefamiljerna, sedan de nedhuggit sin skog 
och utblottat sig på existensmedel, s tanna kommunernas fat
tigvård till last. Men ej nog dermed, utan sjelfva marken, 
beröfvad sin skog och sin forna alstringskraft öfvergår till 
lafbärande ödemark, der den vilda växtligheten åter måste 
begynna sitt sekellånga kretslopp. Denna våda ökas ytter
ligare derigenom att komitén inskränkt bildandet af sam
fällighetsskogar, hvarom vidare här nedan. Oanmärkt får 
ej heller lemnas, a t t de osäkra egoförhållanden, hvilka alltid 
måste vidlåda provisionela nybyggen i orefvade kronoallmän
ningar, i en framtid kunna gifva anledning till nog beklag
liga rättskollisioner. Såväl en förtänksam statshushållning 
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som omsorgen om nybyggarnes eget och de kommuners 
bästa, der dessa komma att nedsät ta sig, fordra således en
ligt min tanke, at t ej en så stor massa jordlägenheter på 
en gång tillskapas och ett ännu opröfvadt system med ens i 
så stor skala införes, hvarföre också de orefvade markerna 
borde skonas för detta experimenterande. 

Med stöd af de skäl jag här ofvan utvecklat, vore mitt 
yrkande at t endast de för odling afskilda fullständigt af
vittrade och refvade kronoöfverloppsjordarne blefve till ny
byggeshemman indelade, men icke de orefvade såsom komi
tén föreslagit. Den af mig omfattade proceduren hindrade 
icke, att efter vunnen erfarenhet om den nya metodens än
damålsenlighet, småningom gifva densamma en vidare ut
sträckning eller at t i motsat t fall använda en annan. 

Med beklagande af at t det af mig väckta förslag, a t t 
vid nybyggesindelningen principen om samfällighetsskogars 
inrät tande blefve allmänt införd, inom komitén rönt så ringa 
medhåll a t t detsamma endast uti alldeles förkrympt och 
opraktisk form fått plats uti dess förslag, kan jag icke un
derlåta a t t reservationsvis insistera på min åsigt. Visser
ligen borde enligt Kammar-Expeditionens föreskrift vid utar
betandet af förslag till ny författning uti ifrågavarande ämne 
odlingens intresse i främsta rummet iakttagas, men nödig 
hänsyn jemväl fästas vid en rationel skogsvård. Med beak
tande af detta senare rät tesnöre och lifligt öfvertygad om 
skogens allmänt erkända vigt, ja absoluta oumbärlighet för 
en bofast befolknings existens uti landets nordligare delar, 
der de flesta kronojordarna äro belägna, anser jag att komi
tén frånseende från nybyggarens möjliga frihet och fördel 
för stunden, bort egna större omtanke åt åstadkommande af 
en kontinuerligt inbringande och rationel skogsskötsel. Jag är 
fullt öfvertygad om at t framgången af en varaktig och fort
gående odling af dessa nordliga områden grundar sig härpå, 
ty man må huru förmånligt som helst framhålla enskilda 
exempel af hög kultur i dessa t rakter , så blir dock åtmin
stone spanmålsodlingen alltid osäker, men deremot skogs-
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bruket, isynnerhet der redan god, vexande ungskog finnes, 
och förnämligast ängsskötseln i förening med ladugårds och 
mejerihushållning de utvägar, genom hvilka en ej ringa folk
stock kan finna sin bergning och trefnad uti dessa på bo
skapsfoder så rika trakter , der likväl skogstillgång alltid 
förblifver ett nödvändigt vilkor för mensklig existens. 

Slutligen kan jag ej underlåta att framhålla nyttan 
och nödvändigheten af de uti komitébetänkandet föreslagna 
understödsfonderna i de län der nybyggesindelningen kom
mer at t genomföras, till hvilka fonders sammanbringande 
medel kunde erhållas från köpeskillingen vid försäljningen 
af den öfvermogna skog, som för kronans räkning afyttras 
från marken, hvilken indelats till nybyggeshemman. Det vore 
nemligen af största vigt och skulle gifva garanti för odlin
garnas framtida varaktighet, om straxt vid nyodlingarnes in
förande en så noggrant som möjligt efter ortsförhållanden 
lämpad och väl beräknad odlingsplan blefve följd. Derjemte 
skulle tillvaron af sådana planer samt understöd eller pre
mier för deras utförande äfvensom bidrag till ladugårds
byggnader och mejeriinrättningar samt framför allt foder-
vextodlingens befrämjande, säkert öka tillförsigten att odlin
gen skall blifva varaktig uti de nejder hvilka af nybyggarene 
tagas i besittning. Dertill blefve det genom befintligheten 
af sådana fonder möjligt att utdela nog behöfliga understöd 
för samfällighetsskogarnes ordnande och eftersyn. 
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Förslag till kungörelse angående an
läggning af nybyggeshemman och krono
jords upplåtande på arrende. 

Om nybyggeshemman. 

§ 1-
Nybyggeshemman bildas i sammanhang med storskifte 

äfvensom anläggas uti den från kronans allmänningar och 
öfverloppsjordar för odling utbrutna mark, sedan densamma 
blifvit fullständigt afvittrad och refvad samt indelad på sätt 
i denna kungörelse stadgas. 

Nybyggeshemman må icke anläggas uti kronans oref
vade marker, utan qvarblifva dessa under forststyrelsens för
valtning tills afvittring och refning försiggått. 

§ 2. 
Nybyggeshemman skall utsynas i högst fyra skiften, af 

hvilka högst två må omfatta den egentliga skogsmarken. 
Och må sådan lägenhet bildas från fyra etthundradedels 
(0 , 04) till tjugu etthundradedels (0,2o) mantals storlek, men 
undantagsvis och då särdeles trängande skäl sådant fordra 
äfven till större mantal. 

a) Anläggning af nybyggeshemman i sammanhang med 
storskifte, 

§ 3. 
Anläggning af nybyggeshemman i sammanhang med 

afvittring å dervid uppkommande öfverloppsjord bör ske så
lunda: at t sedan landtmätare affattat och beskrifvit de egor, 
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som höra till afvittring underkastad samfällighet eller lä
genhet, och dervid funnit, a t t utom sjöar, kala berg och all
deles odugliga mossor, mera än sexhundra tunnland egor 
belöpa sig på hvarje helt mantal och förhållande i dertill på 
mantalsdelar, åligger honom genast klassificera markerna på 
sätt i § 142 i Nådiga reglementet, angående landtmäteriet 
med mera, gifvet den 15 Maj 1848 föreskrifver. Derefter 
bör landtmätaren, i enlighet med de i nämnda § och § 139 
af samma reglemente upptagna grunder, beräkna huruvida 
all mark kan komma at t hemmanen för deras innehafvande 
mantal tillfalla eller icke samt i senare händelse och derest 
till hemmansbruk tjenlig öfverloppsjord finnes öfverväga huru
vida densamma bör emot förhöjning af de gamla hemma
nens mantal och skatt åt dem upplåtas. Detta bör f ö r e t ^ 
desvis ske ifall hemmanen äro i små delar styckade och i 
närheten af den odlingsbara öfverloppsjorden belägna, då ock 
särskilda hemman kunna af slika delar bildas, så framt jord
egarene sjelfva vilja under nämnde vilkor öfverloppsjorden 
optera. 

I den händelse öfverloppsjorden ej på uppgifvet sätt 
användes, eger landtmätaren afgifva utlåtande huruvida den 
är till nybyggesanläggning eller odling på andra vilkor tjenlig. 

Vore åter någon del af öfverloppsjorden icke till hem
mansbruk tjenlig, kan den, om jordegarena sådant åstunda, 
upplåtas under hemmanen emot skogsränta, eller ock för 
kronans räkning afrösas, allt efter de grunder och på sätt i 
7 kapitlet af landtmäteri reglementet om skattläggningar 
efter det vissa tunnlandtalet innehåller. 

Efter det jordegarenes yttrande i dessa delar blifvit 
inhemtadt, skall landtmätaren utan dröjsmål till Guvernören 
insända en så beskaffad beskrifning öfver samfälligheten, som 
i § 137 af sagde reglemente är omnämnd, jemte förslag ej 
mindre till tunnlandstalets bestämmande för de gamla hem
manen, än till öfverloppsjordens disposition, i de fall sådant 
kommer i fråga. 

§ 4. 
Sedan nyssnämnde beskrifning och förslag till Guver-
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nören inkommit samt vederbörande blifvit deröfver hörde 
och annan nödig utredning inhemtad på sätt § 144 af 
landtmäteri reglementet stadgar, tillkommer det Guvernören 
at t slutligen ut låta sig i anledning af de till dess pröfning 
sålunda öfverlemnade frågor samt af dess meddelade utslag 
med derå tecknad besvärsundervisning lemna parterne del 
och detsamma i öfrigt till Senatens närmare pröfning hem
ställa i den ordning uti § 145 af samma reglemente i af
seende å skattläggningsutslag finnes föreskrifvet. 

§ 5. 

Innehåller öfverloppsjorden så betydlig egovidd och 
finnas odlingslägenheter inom densamma så belägna att, 
u tan oreda i storskiftet för de gamla hemmanen, ett eller 
flera nya hemman pröfvas kunna derå anläggas tillkommer 
det Guvernören att, i sammanhang med bestämmandet af 
det vissa tunnlandtalet för de förra förordna om antalet och 
storleken af de nya hemmanen. Deremot skola alla seder
mera uppkommande frågor om dessa nybyggens lägen och 
hvarest de dem tillfallande egor böra utbrytas, såsom rö
rande verkställigheten af storskifte behandlas på sätt i 3 
kapitlet af landtmäteri reglementet är stadgadt, förutom be
träffande skiftenas antal stadgandena i § 2 af denna förord
ning böra lända till efterföljd. Dervid bör nyhemmans rä t t 
bevakas af tillförordnadt kronoombud. 

Vilja delegare i samfälligheten sådana nya hemman 
upptaga och bebygga, vare dertill i mån af sine andelar i 
byn berättigade, i fall de inom sex månadiT efter det stor
skiftet vunnit laga kraft hos Guvernören sig dertill anmäla, 
hvarvid den egare må hafva företrädesrätt , som till äfven
tyrs något arbete å marken förut nedlagt. Men försumma 
jordegarene sagda tid till begagnande af sin optionsrätt, 
upplåtes nybygget åt hugade odlare i den ordning denna 
författning föreskrifver. 

Finnes under Militie- och Civilstatens boställen till ny-
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byggesanläggning tjenlig öfverloppsjord bör sådan anlägg
ning ske och nybygget, sedan det blifvit behörigen afrösadt 
och skattlagdt, såsom en särskild kronolägenhet utarrenderas 
afskildt från sjelfva boställsstommen i de fall då dylika ny
byggen icke synas kunna utan olägenhet i sambruk med bo
stället häfdas eller särskilda omständigheter i öfrigt göra 
ett skildt bebrukningssätt af dem nödvändigt. Förste an-
läggaren af sådant nybygge åtnjute vanliga frihetsår men 
skulle denne i ersättning för sitt nedlagda odlingsarbete 
anses berätt igad till någon längre besittningstid utöfver fri
hetsåren, bör han efter Guvernörens bepröfvande dertill hos 
Senaten anmälas, dock a t t räntan och öfriga skyldigheter 
efter tilländalupne frihetsår utgöras och för öfrigt iakttagas 
hvad Nådiga förordningen, angående kungsgårdar samt Mi
litie- och Civilstatens boställen af den 26 April 1871 inne
håller. 

b) Anläggning af nybyggeshemman å fullständigt refvade 
kronoallmänningar och öfverloppsjordar, 

§ 6. 
Den i kronans allmänningar och öfverloppsjordar för 

åkerbruk afskilda mark, som blifvit fullständigt refvad, bör 
Guvernören låta genom landtmätare till nybyggeshemman 
indela samt för dessa på samma gång uppgöra skattlägg
ningsförslag, oberoende deraf om hugade personer anmält 
sig till anläggande af nybyggen å ifrågavarande marker 
eller icke. 

Den vid nybyggesindelningen lägenheterna uti sam
fälligheten tillfallande skogsmark bör skiftas sålunda, att 
närbelägna, mindre delar deraf, i förhållande till det blif
vande mantalet med full nyttjorätt tillägges en hvar lägen
het, hvaremot af den öfriga skogsmarken bildas ett eller 
flera större gemensamma skiften för a t t på sätt gällande 
skogslag föreskrifver såsom samfällighetsskog gemensamt 
förvaltas och nyttjas. — — 
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II. Om arrendelägenheter 

§ 17. 
Finnes uti den fullständigt refvade och afvittrade, till 

odling afskilda kronojorden sådana jordstycken 

Edvin Nyländer. 



Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1888. 
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