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Stormäktigste, AUemådigste Kejsare ocli Storfuiste! 

Enligt den af Kejserliga Senatens för Finland Ekonomie Departement den 2:dra 
November 1865 fastställda instruktion för den, med Eders Kejserliga Majeståts Nådiga 
tillåtelse, tillsatta kommission för undersökning af förhållandena inom kronoskogarne 
i Finland, åligger det kommissionen att söka inhemta tillförlitlig upplysning om krono-
skogarnes i Å b o och Björneborgs, Tavastehus, Wasa , XJleåborgs och Kuopio lån all
männa tillstånd samt, betråffande de krono skogar, hvilka icke redan blifvit till krono
parker bestämda, efter anstålida noggranna undersökningar yttra sig: 

l : o angående den grund, hvarpå den å sagde marker bosatta befolkning der-
stådes sig nedsatt och odlingar verkställt samt huruvida och på hvilka vilkor större 
eller mindre del af denna befolkning, med stöd deraf må ega anspråk på fortfarande 
åtnjutande af några förmåner i berörde hänseende. 

2:o hvilka af de kronan omedelbarligen tillydande marker, med afseende å be 
skaffenheten samt allmänna klimatiska och lokala förhållanden, böra företrädesvis för 
kronans räkning bevaras. 

3:o angående dispositionen af de kronoskogar, som icke utses till krono
parker, samt dervid utlåta sig: 

d) om vilkoren för anläggning af krononybyggen och kronotorp. 
h) om lämpligheten att åt enskilte personer för viss tid derstädes upplåta od 

lingsbara marker och vilkoren derför ; och huruvida och på hvad vilkor större eller 
mindre del af kronomarkerne böra antingen till enskilda lägenhets innehafvare mot 
skogsränta eller mantalsförhöjning öfverlåtas eller annorlunda kronan af händas. 

4:o om lämpligheten af provisionella nybyggens anläggande på orefvad mark. 
5:o huru vården af kronoskogarne b ö r handhafvas samt på hvad sätt produk

terna derifrån till största fördel för kronan och enskilta kunna til lgodogöras; hvarvid 
särskildt b ö r tagas under öfvervägande, huruvida svedjebruk, katning af tjärved, in-



samling af kåda och af rötter till tjärbränning må å vissa trakter medgifvas, såsom 
ock angående lämpligheten af de hittills gällande allmänna föreskrifter och vilkor vid 
försäljning af virke från kronans skogar. 

Derjemte b ö r kommissionen af enskilte personer, som saken angå kan, emot-
taga framställningar och påståenden, som hos kommissionen anmälas; samt efter verk
ställd undersökning i samtliga ofvannämnda lån, till Kejserliga Senaten afgifva full
ständig berättelse om förloppet samt yttrande och förslag till åtgärder, lämpade efter 
förhållandena i hvarje ort och med iakttagande jemväl deraf att åt enskiltes behof och 
önskningar, såvidt desamma befinnas med kronans och det allmännas rätt samt landets 
framtida utveckling och förkofran förenliga, lemnas tillbörligt afseende. 

Häraf synes att kommissionen icke anbefallts inlemna fullständig berättelse om 
förloppet af resan eller de yttranden och förslag, hvilka dermed sammanhänga, förrån 
efter slutad undersökning inom samtliga oss förelaggda län. Å en annan sida har 
kommissionen icke kunnat underlåta att taga i betraktande den erfarenhet, som de för 
innevarande år afslutade undersökningarne lemnat i afseende å den för hela uppdra
gets fullgörande erforderliga tiden. — Kommissionen har nemligen, under oafbrutna 
resor från den l l : t e Juni, då vi först sammanträdde, till och med den 26:te Augusti, 
då vi åtskildes, efter att hafva tillryggalagt omkring tvåtusen etthundra verst åkväg 
samt åttahundra verst till fots och båtledes inom Tavastehus, Å b o och Björneborgs, 
Wasa samt en mindre del af Uleåborgs län, undersökt tillsammans omkring en million 
tvåhundrafemtio tusen tunnland kronomarker. Men för densamma återstår inom K u o 
pio och den vida vägnar större delen af Uleåborgs lån ännu att besöka närmare tjugo 
millioner tunnland, bärande landets ej blott till arealen vidsträcktaste utan också till 
mängd och beskaffenhet otvifvelaktigt rikaste skogar. Och om äfven dessa sednare ej 
i likhet med en del af de i år besedda, bestå af en mängd spridda skogslotter, utan 
för det mesta utgöra stora sammanhängande massor, är det dock sjelffallet att de ofant
liga skogsytorne samt afstånden dem emellan taga i anspråk en motsvarande tid för 
undersökningarnes verkställande med något hopp om ernående af tillförlitliga resulta-
ter, h vårföre det torde kunna antagas att ännu tvenne somrar härtill skola åtgå. O m 
sålunda allt meddelande från kommissionens sida ännu i tvenne år skulle masta ute-
blifva, så kunde de personliga iakttagelserna och de vid hvarje års vandrings slut ännu 
lifliga intrycken löpa fara att förblekna och ur minnet bortfalla samt en derefter af-
gifven berättelse komma att kanske mindre troget återgifva desamma. Dessutom torde 
den allmänhet, som åt kommissionens arbeten skänker sitt intresse, gerna emottaga 



någon underråttelse om dessas fortgång samt om tillståndet inom de delar af krono
skogarne, hvilkas besigtning kommissionen medhunnit. 

Kommissionen har på sådana skål trott sig redan nu böra till Eders Kejser
liga Majeståt i underdånighet aflemna en berättelse öfver de iakttagelser, som blifvit 
gjorda under sednaste sommar, rörande såvål markernes och skogarnes beskaifenhet, 
som den inom desamma bosatta befolkningens antal och tillstånd. Att dock uti intet 
af de oss förelagda åmnen ett slutomdöme eller förslag vid detta tillfälle kan fram
ställas, torde få anses sjelffallet, och våga vi derföre hos Eders Kejserliga Majeståt i 
djupaste underdånighet anhålla att de utlåtanden, vi i ett eller annat afseende här hafva 
Nåden afgifva, måtte få underkastas en framtida, efter inhemtad vidsträcktare erfaren
het, möjlig modifikation, såvida de icke endast äro följder af uteslutande lokala före
teelser och förhållanden. 

I synnerhet äro vi vid afgifvandet af berättelsen öfver besigtningen af krono
skogarne inom Tavastehus län, i följd af den oss Nådigst meddelade instruktion, in
skränkta till blotta anföranden om det allmänna tillståndet inom dessa marker, hvilka 
redan härförinnan äro af Eders Kejserliga Majestät till kronoparker bestämda. Men 
i några särskilta fall, såsom då klagomål hos oss blifvit anförda eller vi förefunnit 
någon skiljd anledning till anmärkning, hafva vi ej kunnat draga i betänkande att om 
sådana omständigheter i underdånighet anmäla. 

Sedan fråga blifvit väckt om samtliga inom A b o och Björneborgs län befint
liga kronoskogsmarkers förklarande för kronoparker och skattläggning af de torp, som 
åro inom sagde skogar belägna och hvilka icke blifvit föreslagna till skogvaktare
boställen, har Eders Kejserliga Majestäts Senat för Finland, efter det ej mindre en i 
berörde hänseende nedsatt kommission, än dåvordne Öfverstyrelsen för landtmåteriet 
och forstväsendet samt guvernören i nämnda län äfvensom Kamrerarene i kammar-
och räkenskaps- samt finansexpeditionerne i Kejserliga Senaten med underdåniga ytt
randen och förslag i ämnet inkommit, anbefallt kommissionen att, efter å stället tagen 
närmare kännedom rörande hithörande förhållanden, med underdånigt yttrande till 
Kejserliga Senaten inkomma. Uti det underdåniga utlåtande kommissionen haft N å 
den till Eders Kejserliga Majestät redan inlemna, finnas kommissionens åsigter i detta 
årende i allmänhet angifne, äfvensom några specialiteter berörda, hvilka synts oss icke 
vara på sitt ställe i reseberättelsen. Och skola vi således ur nämnde underdåniga ut 
låtande här intaga endast några särskilta uppgifter samt komplettera dem i den mån 
vi i underdånighet anse ämnet fordra. 
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Kommissionens förrättningar skulle, enligt förut uppgjord reseplan, börjas med 
besigtning af Evois och Wesijako kronoparker inom Tavastehus län, och infunno sig 
undertecknade von Krsemer och Lindström jemte Öfverforstmåstaren Rancken å utsatt 
dag, den 10:de Juni, vid Evois forstinstitut, hvaremot undertecknad Pentzin erhållit 
förhinder och sammanträffade med kommissionens öfriga medlemmar först vid M u u 
rame i Korpilaks kapell. Den l l : t e och 12:te Juni användes till besigtning af ofvan-
nämnde kronoparker, öfver hvilkas areal i tunnland, antal bevakningsområden, skog
vaktareboställen och torp, befolkning, odlade egor och torpräntor här nedan bifogas 
en summarisk tabell, hvarjemte vi i afseende å de speciella uppgifterne, i underdånig
het hänvisa till bilagorna litt. A l , A 2 och A 3 . 
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32 
13 
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43 
14 

107.17 
15.72 

278.09 
89.20 

424 
184 

— 15,208 
120 

27,070 
300 

18,539.00 7 8 1 20 45 48 57 122.89 367.29 608 — 15,328| 27,370 

Kommissionen hade, efter slutad förrättning om hösten 1865, hos Eders K e j 
serliga Majeståt i underdånighet anmålt om behof vet för kommissionen att, för be 
dömandet af rent forstnårliga frågor, erhålla sig till bitråde en erfaren forstman, till 
hvilken underdåniga anmålan Eders Kejserliga Majeståt Nådigst behagat bifalla samt 
utse Öfverforstmåstaren Carl Emil Eancken att i kommissionens arbeten, undersöknin
gar och öfverlåggningar deltaga, dock utan röstrått i kommissionens beslut och af-
gifvande utlåtande. Och som Öfverforstmåstaren Eancken till underdånig åtlydnad 
deraf varit oss hela tiden följaktig, har kommissionen haft allt skål att lyckönska sig 
till detta tillskott i sina krafter. 

Inom hvarje inspektions distrikt hafva vi dessutom åtföljts af Öfverforstmåsta
ren i detsamma, samt inom de olika revieren af de dem förvaltande forstmåstarne 
äfvensom uppsyningsmånnen och skogvaktarene, der sådane funnits att tillgå, hvar och 
en inom sitt bevakningsområde, varit stålide till vår disposition. 



Evois och Wesijako kronoparker, belågne inom Lampis och Padasjoki socknar, 
med en sammanräknad areal af aderton tusen femhundra trettionio geometriska tunn
land, underlyda det å Evois kronopark anlaggda forstinstitut och förvaltas gemensamt 
af en forstmåstarc. D e åro indelade uti sju bevakningsområden, men i afseende å 
sjelfva skogskulturen åro de delade: den förra i åtta och den sednare i två, eller till
hopa i tio block, hvarvid omloppstiden år beråknad till etthundra sextio år. Jord 
månen år inom Evois kronopark för det mesta mager sandjord, men inom Wesijako 
af båttre beskaffenhet. Också innehåller den förstnämnde, hvilken dessutom genom 
skogseldar och åverkan, anda tills forstinstitutets inrättande, flerfaldigt blifvit förhårjad, 
företrädesvis ung tallskog, dock i vål slutna bestånd samt insprångd med enstaka 
gamla tallar, hvaraf hår jemte i Wesijako, der för öfrigt löfskog år förherrskande, 
råknas tillsammans fyratiotvåtusen sexhundra nittioåtta stammar, lemnande sågstock 
och sleepers. V i behöfva icke tillägga att skogen år med omsorg vårdad och b ö r 
komma att i framtiden vål ersatta all derå nedlagd kostnad. Ehuru en naturlig f ö r 
yngring öfverallt för sig gått, åro vid institutet, mest dock såsom undervisningsmedel, 
omkring fyrahundra tunnland upptagne till frösådd, hvilken också mycket vål lyckats, 
så att deraf vackra plantor uppkommit. 

Kronoskogens bevakning verkstålles genom en uppsyningsman, med trehundra-
tjugu mark i lön, samt af åtta skogvaktare, af hvilka fyra bekomma tjugufyra mark 
och de återstående fyratio mark i årlig aflöning. 

Under forstinstitutet lyda och ligga inom kronoparkerne, utom ofvannåmnda 
åtta skogvaktarebostållen, tjugu råntetorp med tillsammans 490,18 tunnland odlade egor 
och en befolkning af etthundrafemtio personer. Kommissionen har ej underlåtit att 
besöka flera bland dessa bosättningar och funnit de flesta vara af mera dålig be 
skaifenhet, såsom en naturlig följd deraf att de anlagts på en svag jordmån och syn
barligen mest med beräkning på skogsafverkning, hvilken inkomstkälla numera år af-
skuren. Men då åfven i denna af skilj da trakt en öfvergång till båttre odlingssått år 
synbar, torde befolkningen hår framgent kunna afvinna jorden sin bergning och er
lägga skatt, som för närvarande utgår med tjugufyra till och med fyratioåtta mark 
årligen från hvarje torp. Förslag till nya skifteslotter af omkring etthundra tunnlands 
storlek uppgöras som bäst för dessa torp, utom för ett, Ahola, som i anseende till 
dess alltför dåliga beskaffenhet, är föreslaget att indragas. 

Förutom nästnämnde fall af föreslagen indragning, hafva härförinnan och före 
kronoparkernes afskiljande under forstinstitutet, blifvit afhyste: på läneforstmästarens 
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anmålan och i enlighet med Kejserliga Senatens förordnande af den 22:dra Maj 1856, 
Moses Andersson Selkåjårvi, Henrik Eriksson Neylökkå, Henrik Michelsson Katevala 
och Jonas Michelsson Katevala, samtlige för bristande odlingsgjord kring torpen; samt 
derefter, genom styrelsen för institutet: Henrik Adamsson Hokajårvi, Erik Johansson 
Kylökås och Jonas Liukkola, för vanhåfd och anlåggning af skogseld. 

Att en del torp och backstugor, hår likasom på andra stållen inom krono
skogarne, åro anlaggda utan vederbörligt tillstånd, torde få antagas såsom säkert; feUer, 
om sådant tillstånd erhållits, har detsamma blifvit meddeladt redan förr ån marken 
tillfallit kronan och står derom ingen visshet numera att vinna. Deremot hafva vi af 
företedde dokumenter inhemtat att åtskillige bland desse lågenhets åboer hos lands-
höfdingeembetet i Tavastehus ansökt om erhållande af nybyggesråttigheter, men på 
grund deraf att de på kronans mark sig olofligen nedsatt, blifvit dömde att afhysas, 
hvilka utslag dock af Kejserliga Å b o hofrått, på anförda besvår, upphåfvits emedan 
anlåggningarne föregåtts af laga utsyningar och icke heller blifvit sedermera förbjudne, 
hvarföre frågorne om besittningsrätten bordt först afgöras. Och då flere kronotorpare 
vande sig till kommissionen med klagomål öfver dem skedd förment orättvisa samt 
direktorn för forstinstitutet, öfverstelöjtnanten och riddaren A . af Forselies, intygade 
att förhållandet, betråffande en del af klaganderne, verkligen år inveckladt, föranleddes 
underskrifven ordförande att hos guvernören i lånet anhålla om utredning håri; och 
få vi underdånigst hårhos bifoga bemålde guvernörs svarsbref, jemte detsamma åtföljd 
afskrift af Hans Kejserliga Majeståts Nådiga utslag för den 15:de Maj 1835, hvaraf 
synes: 

l :o att åboerne på fem lågenheter, hvilka anhållit om nybyggesråttigheter, 
nemligen: Mustajårvi, Savijårvi, Kaitala, Rieska och Hankala, erhållit Nådig tillstånd 
att sina, af landshöfdingen i lånet till anlåggning föreslagna nybyggen tills vidare b i 
behålla och sina uppodlingar derå fortsåtta samt den öfriga till dem utsynade marken 
ostridt besitta, med åtnjutande af råntefrihet ifrån och med 1833 års början för ett 
åttondedels provisionelt mantal, å hvardera lågenheten beråknadt, samt emot utgörande 
ifrån samma tid af den skogsskatt, femtio kopek silfver om året, som landshöfdingen 
en hvar af dessa nybyggen påfört, ehuru sådant dock icke finge lågga något hinder 
för det slutliga utlåtande, som enligt då tillika meddelad Nådig föreskrift, komme 
framdeles att om hela öfverloppsjorden meddelas; 2:o att som, uti det af Kejserliga 
Senaten under den 8:de Apri l 1857 fastställda förslag till provisionel vård och bevak
ning af denna mark jemte skattläggning af derinom varande torp, någon utredning 
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Den 13:de Juni afreste kommissionen till Korpilaks kapell, der förrättningen 
åter vidtog den 15:de vid Muurame såg såsom utgångspunkt, och sedan Tavastehus 
låns inspektionsdistrikts kartor och handlingar blifvit af tjenstförrättande öfverforst
måstaren företedde och af oss genomgångne. 

icke ingått derom att ifrågavarande, uti förslaget såsom kronotorp upptagne och be 
skattade lågenheter redan derförinnan, genom Kejserliga Senatens förenåmnda utslag 
af den 15:de Maj 1835, blifvit provisionelt skattlagde och åsatte viss skogsrånta, har 
denna ranta, om hvars upphörande sårskildt förordnande derefter icke heller blifvit 
meddeladt, fortfarande uppburits, och lågenheterne qvarstått i roteringslångderne samt 
deltagit uti landsvågabyggnad, utan att besvår deröfver blifvit anförda eller vidare 
anmålan derom hos guvernörsembetet gjorts; samt 3:o att enar genom Kejserliga Se 
natens nåstnåmnde utslag blifvit förordnadt, att rättigheten för innehafvarene af b e 
rörde lågenheter att bibehålla och fortsåtta sina odlingar icke finge utgöra hinder för 
en framtida annan disposition af marken, och oansedt Markus Michelsson derefter, på 
grund af samma utslag, genom dåvordne guvernörens den 17:de Januari 1849 med
delade immissionsbref, antagits till ovilkorlig åboe på Kaitala eller Kaitalampi ny 
bygge, har Kejserliga Senatens genom ofvanberörde 1857 års faststållelse gjorda b e 
stämmande, att denna lägenhet numera skall hänföras bland kronotorpen, tjenat till 
efterföljd och lägenheten således ibland dem fått qvarstå. 

Någon stockförsäljning har ej egt rum, men till institutets byggnader är vir
ket hemtadt från kronoskogen, äfvensom tvenne tjärugnar varit inrättade och i gång, 
tills tjärans fallande i pris föranledde styrelsen att anbefalla rörelsens nedläggande. 

Slutligen, ehuru kommissionen icke ser sig föranlåten att nu angående Evois 
forstinstitut afgifva något yttrande, kunna vi icke annat än beklaga att förhållandena 
föranledt till denna vackra och dyrbara anläggnings upphörande med sin verksamhet. 
V i inlåta oss derföre icke uti något bedömande af inrättningens större eller mindre 
ändamålsenlighet eller det större eller mindre behof, som kunde ligga till grund för 
densamma, Öfver detta ämne torde kommissionen dock framdeles komma i tillfälle att 
för Eders Kejserliga Majestät framställa sin underdåniga mening, i förening med de 
förslag angående skogarnes förvaltning och öfriga dermed sammanhängande frågor, 
hvars uppgörande, efter afslutade undersökningar, är kommissionen i Nåder anbefaldt. 

2 
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D e inom Tavastehus lån under forststatens vård och Inseende stående krono-
öfverloppsjordar, hvilka tillsammans bilda Tavastehus läns inspektions distrikt och samt-
ligen blifvit af Eders Kejserliga Majeståt för kronoparker förklarade, utgöra en sam
manlagd areal af åttatiotusen niohundra åttatiosju och åttatioåtta etthundradedels geo 
metriska tunnland. D e åro fördelade i fyra förvaltningsområden eller revier, nemligen 
Jämsä revier, med en areal af tjugofem tusen etthundra nittiosex och sextioåtta ett
hundradedels tunnland, innefattande öfverloppsj ordarne inom Korpilaks, Petåjåvesi och 
Jåmså församlingar: Längelmäki revier, hvars areal år tjugotusen sextiotvå och trettio
fyra etthundradedels tunnland, inom Kuorehvesi församling; Orihvesi revier, med tjugo
sjutusen etthundra sjuttiotvå och femtiotre etthundradedels tunnland, innefattande Orih
vesi, Ruovesi, Messuby och Teisko församlingar; samt Loppis revier, med en areal af 
åttatusen femhundra femtiosex och sjuttiotre etthundradedels tunnland, liggande inom 
Loppis , Somero, Hausjårvi och Nurmijärvi socknar. Revieren åro indelade uti be 
vakningsområden, hvilkas antal äfvensom antalet af inom desamma befintliga skog
vaktarebostållen, torp och backstugor, dessas befolkning, odlade egor och åsatta torp-
råntor samt förhandenvarande huggbart virke vi upptaga uti nedanstående öfversigts-
tabell: 
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A f hår anförda siffror finnes, att på hvarje femhundra nitton tunnland krono
jord belöper sig en lågenhet, antingen skogvaktarebostålle, torp eller backstuga, samt på 
hvarje sjuttiosju tunnland en innevånare; och då skogvaktarelågenheterne jemte å dem 
bosatta familjer dervid åro inberåknade, synes det att befolkningens nuvarande storlek i 
allmånhet ej kan vara af någon framstående betydenhet för skogshushållningen. D o c k 
hafva vissa af dessa torp eller backstugor blifvit anlagda dels på en alltför inskränkt och 
steril mark, för att kunna ega bestånd, dels också olåmpligt för blockindelningen och vår
den af kronoparkerne, hvarföre deras bortskaffande på ett med billighet och rättvisa 
förenligt sätt blir önskvärdt. — Kommissionen kan härvid icke underlåta att för Eders 
Kejserliga Majestät i underdånighet framhålla den omständighet, hvilken flerfaldigt 
konstaterats, att dessa bosättningar ej blott genom arf, utan lika ofta, och med forst
statens goda minne och samtycke, gått genom försäljning hand i hand; hvarföre ett 
afhysande af de nuvarande egarene utan all ersättning, åtminstone sålänge de ej bryta 
emot lag och föreskrifter, icke torde vara förenligt med Eders Kejserliga Majestäts 
Nådiga afsigter. 

Sedan guvernören öfver Tavastehus län, under den 30:de Apri l 1856, till 
Eders Kejserliga Majestäts Senat för Finland insändt ett af läneforstmästaren Collin 
afgifvet förslag ej mindre till provisionel förvaltning af vissa deri nämnda öfverlopps-
jordar, än till likaledes provisionel beskattning af de å dessa marker anlagda torp, 
har Finansexpeditionen, under den 22:dra derpåföljde Maj , anbefallt guvernören att 
„skyndsammast låta undersöka och besigtiga samtlige förenämnde kronoöfverloppsjor
dar i länet och företrädesvis de af läneforstmästaren Collin namngifne, hvilka emeller
tid och intill dess om deras vård och disposition annorlunda förordnas, skulle, på sätt 
Collin föreslagit, vårdas och bevakas, jemte det att, under tiden, från desamma de 
räntor och afgifter, som af honom uppgifvlts eller vid synen närmare kunde bestäm
mas, skulle årligen af vederbörande kronofogde uppbäras och redovisas, börande vid 
besigtningen och indelningen alla inom öfverloppsj orden tllläfventyrs befintliga torp 
åfven observeras, och utredning inhemtas huruvida de med behörigt eller utan tillstånd 
tillkommit samt hvilka af dem, med anledning af stadganderne i 3:dje och 4:de §§ i 
Kejserliga förordningen angående skogarne i Finland af den 9:de September 1851, må 
kunna, på deri upptagne eller andra för kronan förmonliga vilkor bibehållas, eller ock 
såsom skadliga för skogshushållningen böra utdömas och åboerne till följe deraf af
hysas, och boningsplatser derjemte för skogvaktare företrädesvis å redan anlagda 
torp, utses, men ihändelse sådana saknas, å andra lempliga ställen utsynas." 
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Den provisionelt föreslagna skatten utgick med ettusen fyratiosju rubel silfver 
årligen och har, ehuru, till följd af Finans-expeditionens ofvannåmnde föreskrift, år 
1857 en ny beskattning föreslagits, som af Kejserliga Senaten, jemte öfverloppsj ordar
nes förklarande för kronoparker, under den 13 Maj 1859, jemvål blifvit godkånd och 
stadfåstad, dock på vissa orter, företrädesvis inom Jåmså revier, fortfarande uppburits, 
af skål att Kejserliga Senaten derjemte anbefallt, det med afhysandet af åboerne å 
sådana mindre torp, hvilka föreslagits till sammanslående för att bilda större lågen
heter, skulle få bero intill dess en ordnad förvaltning inom distriktet hunne införas. 

Den uti ofvanstående tabell intagne uppgift om beskattningen år enlig med det 
sednast uppgjorda förslaget, dervid skatten år beråknad att utgöras med penningar 
samt råg eller dagsverken. 

Ofvanuppgifna antal af sågstock och sleepers, utgörande i huggbart virke till
sammans tvåhundra femtiosextusen femhundratio stammar, hvaraf mera ån tvåtredje
delar sleepers, utvisar redan kronoskogarnes nårvarande, föga glädjande skick, då deraf 
på tunnlandet belöper sig endast tre och två tiondedels stam, hvartill de vanliga 
orsakerne, svedjebruk, skogseldar och åverkningar, hvar i sin mån bidragit. Dock år 
det för kommissionen en pligt att hos Eders Kejserliga Majeståt i underdånighet an-
måla att numera, sedan kronoparkerne erhållit en ordentlig och samvetsgrann vård, 
samtliga dessa orsaker der upphört att, åtminstone till någon märkbar grad, vara ver
kande. Men i alla fall åro följderne af den föregångna förstörelsen svåra att upp-
håfva. Visserligen har på många stållen en ganska god naturlig frösådd egt rum och 
fordra de deraf uppkomna plantorna blott att skyddas för att i en framtid åter bilda 
en tallskog, hvarvid det likvål blir en nödvändighet att i möjligaste mått inskränka 
kreatursbetet på kronoskogen ej blott för de lågenheter, som äro derinom belågne, 
utan och för de densamma på alla sidor omgifvande hemmanen och byarne; men 
utom några alldeles kala ytor, på hvilka frösådd för hand torde böra användas, finnes 
det derjemte betydliga sträckor, hvarest löfskogen antingen helt och hållet utträngt barr
tråden eller åtminstone redan utgör det vida vägnar öfvervägande elementet Inom be 
stånden. Några bland dessa synas väl genom sitt läge vara anvisade att från krono
jorden afsklljas och öfverlåtas till odling; men då vi anse att vigten af dessa i norra 
Tavastland belägna kronoskogar alltmera måste stiga ju längre de privata skogarne i 
landets sydligare delar uthuggas, och hvllket åter är en följd af jordens derstädes, i 
förening med trävirkets, högre värde, kan kommissionen icke förorda ett betydligare 
minskande af desamma. Deremot borde vissa för sädesodling lämpliga trakter kunna 
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utbytas emot privata med båttre skog försedda marker, hvilket åfven i afseende å re-
vierens afrundning vore fördelaktigt; eller ock kunna de sålunda bibehållas, att de 
upplåtas till odling mot arrende eller ranta, och motsvarande skogsvidder eller antal 
skogshemman inköpas, dock endast når sådant kan ske utan prisförhöjning eller stun
dom till och med för underpris. Sådana skogbårande åsar har kommissionen passerat 
mellan Jåmså och Långelmåki samt Långelmåki och Kuhmois socknar, hvilka sam
tidigt med nu i Jåmså pågående utbrytningar af öfverloppsj ordar, kanske kunde till 
en del af Kronan inlösas och hvilkas nu vål bibehållna och vackra bestånd, vid en 
återupplifvad lifligare sågrörelse, troligen komma att afverkas och höjderna, till men 
för hela trakten, att kalhuggas. Ett sådant skogshemman år Kolhi, uti södra delen 
af Kuorehvesi, hvars efter uppgift utmårkta skog, om ettusen etthundra tunnland, 
jemte etthundra tunnland odlade egor, liggande i förening med kronoparken samt vid 
Evåjårvi sjö och flötled, skulle bilda ett fårdigbygdt forstmåstarc boställe och hvars 
inlösen, om man tager skogen i beräkning, icke torde komma att mycket öfverstiga 
hvad kronan för uppförande af ett i alla fall erforderligt boställe måste utgifva. Ena
handa inlösbara hemman äro också Riihelä i Särkijoki by samt Lehtimäki, med före 
trädesvis god skog, inom Ruotsula by af Korpilaks kapell. 

Någon försäljning af virke, utom torr brännved och tjärstubbar, har inom in
spektionsdistriktet ej förekommit. Väl hafva utstämplingar skett i enlighet med den 
Nådigst fastställda planen af en inom trettiofem k fyratio år genomförd bortskaffning 
af gamla och öfveråriga stammar, hvaraf sålunda till årlig afverkning beräknats: från 
Jåmså revier ettusen fyra; från Längelmäki revier ettusen trehundra fyratio; samt från 
Orihvesi revier ettusen åttahundra en, eller från dessa tre revier tillsammans, fyratusen 
etthundra fyratiofem stammar, hvarje stam i medeltal beräknad till fyratio ä femtio 
kubik fot sågbart virke; men oaktadt desamma vid hållna offentliga auktioner utbju-
dits till salu, hafva härintills inga anbud kunnat antagas, emedan dessa uppgått endast 
till emellan tre och fem penni för kubik foten rundt virke. Inom länets kronoparker 
fortgår nu uppgörandet af de Nådigst anbefallda hushållsplanerne, hvaraf medhunnits: 
inom Jåmså revier för fyra, inom Längelmäki för sex, inom Orihvesi för sju och 
inom Loppis för tre af skogsblocken, uti hvilket sistnämnda revier redan tvenne hus
hållsplaner vunnit Eders Kejserliga Majestäts Nådiga stadfästelse, så att derstädes en 
rationel skogsvård kan vidtaga. 

Inom hela inspektionsdistriktet finnas för samtliga bevakningsområdena antagne 
skogvaktare, som också besitta torp. Bevakningsområdenas vidd omvexlar mellan ettusen 
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Revieren inom inspektionsdistriktet besigtigades ifrån den 15:de till och med 
den 23;dje Juni, i den ordning hvaruti de äro belågne från öster till vester. Härvid 
gjordes början med Jämsä revier, innefattande krono öfverloppsj ordar, skogvaktare
bostållen, torp och backstugor, m. m. enligt följande tabell, hvarjemte specielare upp 
gifter i underdånighet bifogas under litt. B l , B2 , B3 och B4. 
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Dessa öfverloppsj ordar äro af Kejserliga Senaten under den 13 Maj 1859 för 
kronoparker förklarade och deras indelning i tolf bevakningsområden fastställd, med 
afdrag likväl af åttahundra tunnland skattbar mark, som till följe af Eders Kejserliga 
Majeståts Nådiga förordnande, i anledning af Saukkola byamäns underdåniga anhållan, 
skola till utvidgande af deras egoområden, från öfverloppsj orden utbrytas. Öfver denna 

sjuhundra och tvåtusen femhundra tunnland, varande således de minsta inom samt
liga kronoskogarne i landet. Aflöningen består öfverallt uti råntefri besittning af torpet 
och år sålunda efter dettas beskaffenhet olika, från två till och med fem tunnor råg 
om året och anses årligen stiga i förhållande till den stigande afkastningen från tor
pet. O m pålitliga skogvaktare för en så ringa ersättning fortfarande erhållas, år der
emot intet att såga; men att de kunnat erhållas torde till en stor del få tillskrifvas det 
osåkra i torparens ställning, såsom varande underkastade eller åtminstone befarande 
en afhysning från sina mödosamt häfdade och ofta med egna medel inköpta lägenheter, 
ifall af vägran att låta sig i egenskap af skogvaktare anställas. 
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förrättnings långsamma afslutande åfvensom öfver inskränkta egor och brist på betes
marker — hvarvid upplystes att lågenheterne på orten i allmånhet undfått ettusen fem
hundra tunnland skattbar jord på hvarje helt mantal och i förhållande dertill på man
talsdelar — anförde en mångd Saukkola, Tikkala och Parkkola byaman klagomål, samt 
anhöUo om erhållande af egotillskott antingen mot skogsrånta eller mantalsförhöjning, 
jemte det en skrift med trenne bilagor till oss inlemnades, hvilka samtligen hårhos i 
underdånighet bifogas under litt. C. 

Jordmånen inom revieret år delvis af båttre beskaffenhet, mest dock stenbunden 
och mager, samt skogen af fareldar och genom svedjande ganska mycket medtagen, så att 
af revierets hela areal omkring treJQerdedelar kan anses bestå af kala eller med löfskog 
bevåxta marker och den återstående fjerdedelen af barrskog, hvaraf åter blott en sjette-
del utgöres af tall. Deribland hafva vi likvål sett ganska vackra bestånd, såsom t. ex. 
vid Rasila skogvaktare torp nåra Muurame sjö, der, af etthundra åttatio å tvåhundra 
åriga stammar, femton å tjugu kunde råknas på tunnlandet; åfvenså i trakten af Park
kola by. — Kårren och myrorne åro af såmre beskaffenhet och lampliga endast till 
barrskogsväxt. 

I afseende å tillgodogörandet af kronoskogens stocktillgångar år revieret vål-
lottadt, såsom egande i sitt grannskap Muurame jemte andra sågar, samt beqvåma flöt-
leder så till sågarne som till skiljda vikar af Påijåne. Endast Wirolaistenmaa krono
park behöfver hårför anlita en landttransport af ungefår tio verst. 

A f de inom revieret befinteiige sextiosex torplågenheterna, bland hvilka ett år 
anlagdt år 1805, trenne år 1816, ett år 1822, tvenne år 1826 och de öfriga sednare, 
samtlige utan förut erhållet tillstånd och de efter år 1816 till och med emot då ut-
fårdadt förbud för bosättningar inom denna del af kronomarkerne, äro tolf anslagne 
till skogvaktareboställen och deras åboer antagne till skogvaktare. A f de öfrige fem
tiofyra afgå trenne, såsom belågne å den mark, som enligt Eders Kejserliga Majestäts 
ofvannämnda Nådiga förordnande b ö r utbrytas för Saukkola by, och några andra äro 
föreslagna att sammanslås med de utsedda skogvaktareboställena, till dessas förstärk
ning. Åboerne å tvenne bland de sistnämnda torpen, nemligen Timoteus Carlsson 
Luhtamäki och Wilhelm Carlsson Pössölä, hafva till kommissionen ingifvit synevärde-
ringsinstrumenter öfver sina å lågenheterne utförda byggnads- och odlingsarbeten, 
med anspråk på ersättningar ihändelse af afhysning, hvilka tvenne handlingar härjemte 
i underdånighet biläggas under litt. D l och D 2 . 

Angående beskattningsförhållandena inom revieret år redan i det föregående 
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Det dernåst i ordningen följande Längelmäki revier innefattar endast Suinula 
och Kaitila krono öfverloppsj ordar, hvilka af Eders Kejserliga Majestät blifvit den 
13:de Maj 1859 förklarade för kronoparker. Öfver dessa får kommissionen, utom de 
specielare uppgifter bilagorna litt. E l , E2 , E3 och E é innehålla, underdånigst fram
lägga nedanstående tabellariska öfversigt. 
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omnåmndt. Afhysningar hafva förekommit till ett antal af fem, nemligen af åboen å 
Måntymåki, för olofligt besittningstagande af torpet, samt af åboerne å Hiekkaniemi, 
Laajalahti, Kulperinmåki och Pihlajamäki, till följe af Kejserliga Senatens beslut af 
den 5:te November 1863, för bevisad dålig frejd. 

Bland de lågenheter, som kommissionen under vandringen genom revieret va
rit i tillfälle att besöka, hafva flere framtett en anmärkningsvärd grad af odling och 
välmåga, hvarföre de, såsom exempelvis Rasila, Naulamäki och Mäntymäki synas före
trädesvis blifvit till skogvaktareboställen utsedde. Å sådane lägenheter födas ända 
till sju k tio mjölkande kor jemte två å tre hästar, utsås två k tre tunnor råg och 
nära dubbelt så mycket vårsäde samt idkas kärrbruk, till och med något artificiel 
gräsodling. Byggnaderne äro ganska väl uppförda, inom hus herrskar snygghet och 
ladugårdens förnämsta produkt, smöret, är af oklanderlig tillverkning och beskaffenhet. 
En del af dessa torp kunde bildas till hemman och ingå bland antalet af landets skatt
dragande lägenheter, hvilket äfven tyckes vara åboernes lifligaste önskan, som deras 
upprepadt till kommissionen framställda andraganden vittna om. 
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A f hela arealen, tjugutusen sextiotvå och trettiofyra etthundradedels tunnland 
upptages tretusen niohundra nitton och två etthundradedels tunnland af skogvaktare
bostållen och kronotorp; de återstående sextontusen etthundra fyratiotre och trettiotvå 
etthundradedels tunnland innefatta: tolftusen trehundra åttatioåtta och åttatioåtta ett
hundradedels tunnland absolut skogsmark, ettusen sexhundra och sextiosex etthundrade
dels tunnland skogbevåxta kårr samt tvåtusen etthundra femtiotre och sjuttioåtta ett
hundradedels tunnland impedimenter. Jordmånen år liknande den inom föregående 
revier och marken kuperad och stenig. D o c k finnas jemvål jemna sandmoar åfvensom 
sanka kårr, deribland den med gungfly tåckta mossa, som omger Nytkymå sjö och 
der ett för torrlåggning nödigt utfallsdike skulle för kronoparken blifva en flötled, 
ledande från Moisiojårvi genom nåmnde sjö, ut till Påjåne. En sådan kanal har åf
ven blifvit af forststaten till öppnande föreslagen, jemte en annan på blott en verst s 
afstånd, för att genom Leivåjårvi och Kekåleenjårvi leda till Kolhinselkå eller Evåjårvi, 
som genom en redan befintlig kanal år förenad med Kuorehvesi sjö och sålunda utgör 
fårdig flötled till Bottniska viken. Dessutom står Kolhinselkå i förbindelse med L å n -
gelmåvesi sjö, åfvensom ett annat vattendrag, som utfaller i Orihvesi, bildande sålunda 
flötleder både åt Tavastehus och Björneborg. 

Den skog, som på ofvanbeskrifna rikliga vattenvågar kunde transporteras, år 
beklagligtvis ej i lika riklig mån för handen, utan består den mest af ungskog, dels 
löf dels barr, med insprångda gamla tallar. 

I nårheten af Jårvensivu skogvaktarebostålle förefinnes likvål en grof tall
skog, men åfven den nastan helt och hållet förstörd af skogseld under brandåret 1858. 
Den båsta skog inom revieret föröfrigt finnes i åttonde bevakningsområdet, hvilket ut
gör ett alldeles afskildt skifte; men den å, som hårifrån leder till Kuorehvesi sjö, skall 
för att göras flötbar, behöfva en upprensning. 

Åfven inom detta revier funno vi flere ganska vål håfdade lågenheter både 
bland skogvaktarebostållene och råntetorpen, såsom Nieponiemi, Syvåjårvi och L a m -
pistaipale; och uttalades åfven hår allmånt den önskan, att få torpen till hemman skatt-
laggda och från kronojorden af skilj da. Ofvannåmnda jemte några andra torp åro från 
åttatio till etthundra år gamla och uppgafs dessutom fyra torp, ehuru ej bland de 
mera framstående, såsom varande urgamla. Några af dessa åro föreslagne att sam
manslås dels med andra torp, dels för att bilda ett forstmåstarebostålle, hvarutom, i 
enlighet med Kejserliga Senatens den 22:dra Maj 1856 meddelade föreskrift, genom 
guvernörens i lånet åtgärd blifvit afhyste följande sex, nemligen Emanuel Gretasson 

3 
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Kronojordame inom det tredje af kommissionen besökta, eller Orihvesi revier, 
åro genom Nådiga resolutioner af den 13:de Maj och 17;de November 1859, den 14:de 
M.aj 1862 samt den 21:sta December 1865 för kronoparker förklarade, hvarjemte, äf
vensom under den 19:de November 1863 och den 9:de Mars 1865, de för de skiljda 
skiftena föreslagna blockindelningarne jemte skattläggningen af derinom befintliga torp 
erhållit Nådig stadfästelse. Sedan håruti den ändring likväl skett att Kiimasuo och 
Kotalaks kronoparker, med en areal af ettusen tvåhundra femtiotvå och tjugosex ett
hundradedels tunnland, utgörande sjette bevakningsområdet, blifvit den 5:te Maj 1865 
i Nåder anslagne till inrättande af tvenne nya kapellansbol i Euovesi sockens moder
kyrkoförsamling, år revierets sammansättning och indelning följande hvarjemte de 
specielare uppgifterne i underdånighet bifogas under litt. F l , F2 , F3 och F 4 
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Palomäki . . . . 
Männyntyvi . . . 
Honkamäki. . . . 
Tamminiemi . . . 
Mertasenmaa . . . 
Mäntymäki . . . . 
Wuohijoki . . . . 
Koivuniemi. . . . 

Ruovesi. . . Ajostaipale. . ;4,796.34 6 3 3 7 4,000 5,000 

1 Transport 4,796.34 1 6 3 3 i 7 4,000 5,000 

Mustasaari, Herman Mattsson Ahola, Thomas Mattsson Walkeajårvi, Anders Axelsson 
Kankaanpåå, Johan Johansson Wåhåsårkinen och Matts Jöransson Kaukjårvi. 

Skogvaktarene, som åtnjuta råntefrihet för sina lågenheter, hafva i medeltal 
tvåtusen femhundra tunnland att bevaka. A f kronotorparene åro tjugosju skattlaggde 
och erlågga i årlig ranta sjuttiofem tunnor femton kappar råg, de åtta öfriga utgöra 
en sammanlaggd provisionel skatt af tvåhundra sextiofyra mark. Såvål skogvaktare-
bostållena som kronotorpen hafva vid skattläggningen fått sig tilldelade både inegor 
till åker, ång och beteshagar, åfvensom tillräckliga odlingsmarker. 
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Transport 4,796,34 6 3 3 7 4,000 5,000 
Huopioniemi 

eller > Ruovesi Huopioniemi 1,493.14 1 1 1 3 3,000 3,000 
î iTötojärvenmaa 1 

Huopioniemi 
Leponiemi 
Juvanmaa D:o Wäärinmaja 

Hänninen 2,453.73 2 1 1 5 3,000 3,000 
. Löy ty ninaa D:o Suluslaks 978.59 1 — 1 3,000 4,000 
Pohja D:o Pohja 5,490.11 2 2 — 7,000 8,000 
Hyytiälänmaa Orihvesi Juupa 2,122.32 1 1 1 4 — 2,000 
Ukonmaa D:o Onnistaipale 1,672.47 1 1 1 1,000 4,000 
Säynäjoki D:o Yliskylä 5,033.29 1 2 2 7 2,200 5,000 
Wattula Teisko Wattula 1,590.90 1 1 I — — 8,000 
Pehunautio D:o Ahois 1,541.63 1 1 1 2 — — 

Summa 27,172.53 116 14 I l 3 30 23,200 
42,000 1 

A f ofvanstående areal upptages fyratusen femhundra sju och nittiosex etthun-
dradedéls tunnland af skogvaktarebostållen och kronotorp samt backstugor, fjorton-
tnmn sjuhundra sextionio och nittio etthundradedels tunnland åro absolut skogsmark, 
tvåtusen tvåhundra sjuttiotvå och fyratiotre etthundradedels tunnland, kårr och skog
bevåxta mossar, samt återstoden, femtusen sexhundra tjugotvå och fyratiofyra etthun-
dradedelä tunnland, impedimenter. Marken år för det mesta ån mera stenbunden och 
kuperad ån inom de föregående revieren, utom uti ett par bevakningsområden inom 
Euovesi socken, der den vidsträckta Siikanevanmaa eller Siikakangas åfvensom Karhu-
jårvenmaa, som utgör Pohia kronopark, åro låglåndta af granbevåxta kårr och mossar 
gemonskurna sandmoar, långs utmed hvilka jemte Pukalanmaa inom Såynåjoki krono
park i Orihvesi socken 1858 års skogseldar farit fram, lemnande efter sig sina vanliga 
spår af förödelse. 

En del af sistnämnda kronopark har dock blifvit skonad och eger en temme-
ligen god trettio till femtio-årig blandskog, deribland två ä tre resliga, fullmåliga öfver-
ståndare på tunnlandet; likaså äro de större träden på Siikakangas mer eller mindre 
oskadade och begagneliga, 

I öfrigt har också revieret mindre ån de föregående lidit af svedjebruk, hvil
ket hår ej år lika allmänt hos befolkningen. Men till följd af de stora vestliga sjöar
nes närhet, har skogen på de mera åtkomliga stållena blifvit starkt anlitad genom 
åverkan och består derföre numera derstädes förnämligast af ung och ofta löfskog. 

Flötleder finnas och för stockens utförande såvål till Ruovesi och Näsijärvi 
sjöar, som till Längelmävesi vattendragen, för hvilket ändamål de kommunikationen 
förmedlande åarne och bäckarne blifvit upprensade. Dock torde ett och annat till
görande i detta afseende ånnu vara behöfligt. Men utom den stockförsäljning, som 
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från detta revier kan ifrågakomma, borde och detta ju mera privatskogarne inom Nåsi-
jårvis vattensystem uthuggas, nårheten af och den låtta kommunikationen med fabriks
staden Tammerfors föranleda en ganska ansenlig afsåttning af brånnved; åfvensom 
tillgodogörande af skogsprodukter genom förådling. Hårintills har dock vedförsålj-
ning icke kunnat löna sig, då priserne derå stått så lågt att de uppgifvits under som
maren 1865, på upplag vid stranden af Nåsijårvi, hafva varit endast för björkved tre 
mark sextio penni k fyra mark och för tallved två mark åttatio penni å tre mark 
tjugu penni, samt för kolved tre mark tjugu penni å tre mark sextio penni per famn. 

Jordmånen består mest af sandmylla på sandgrund, hvilken åfven bildar de 
temligen talrika kårrens och mossarnes botten, hvarföre desamma blott till den ringa 
del, som hvilar på lergrund, åro att anses såsom odlingsbara. — Befolkningen, isyn
nerhet inom Orihvesi sockens kronoskogar, framter ej heller samma bild af idoghet 
och vålmåga, som kommissionen mött under sina vandringar i andra delar af norra 
Tavastland, der också en jemförelsevis båttre ladugårds skötsel eger rum, ehuru bete 
till följe af förut idkadt svedjebruk, åfven hår ej saknas. F ö r uppförandet af skog
vaktarebostållen har på ett och annat stålle erfordrats en byggnadshjelp af kronan, 
bestigande sig till sexhundra mark. 

Föröfr igt består åfven hår skogvaktarenes aflöning i råntefrihet och åro be 
vakningsområdena af i medeltal ettusen niohundrafemtio tunnlands vidd. Torpen, af 
hvilka det åldsta år från år 1810 och åtminstone flertalet blifvit anlagdt med de j o r d -
egares tillstånd, hvilka före kronoj ordarnes utbrytning ansett sig såsom egare till mar
ken, åro, med undantag af sju de svagaste, beskattade till dagsverks eller rågrånta, 
från trettio till etthundra dagsverken eller en och en half till fem tunnor råg, utgörande 
för tjugotre torp, tillsammans ettusen fyratio dagsverken eller femtiotvå tunnor råg, 
hvilken ranta från och med innevarande år ökas med sju och en half tunna samma 
sådeslag. Eåntorna uppgåfvos utgå utan sårdeles svårighet och några afhysningar 
hafva hårintills icke egt rum. 

Inom detta revier började göra sig mårkbart ett förhållande, som kommissio
nen anser sig så mycket hellre böra i underdånighet framhålla, som detsamma åfven 
inom de inspektionsdistrikt, hvilka sednare besöktes, tycktes vara ganska allmånt, nem
ligen en hejdlös handel med de på kronomarken anlaggda torp- och backstugu-lågen-
heterne, hvilken i betydlig mån försvårar uppsigten öfver befolkningen å desamma, 
samt lågger hinder i vågen för deras fortsatta odling. Dessa transaktioner ske i form 
af köpeafliandlingar, stundom med forstmåstarenes vetskap, hvilka derigenom önska 
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Det sistnåmnde, eller Loppis revier, har kommissionen ansett sig åtminstone 
för denna gång icke böra besöka, i anseende till den kostnad och tidsutdrågt, ett så
dant afvikande från kronoskogarnes allmånna riktning, i betraktande af revierets ringa 
vidd, skulle förorsakat; hvarföre vi hår, för fullståndighetens skull, få i underdånighet 
endast meddela en kort beråttelse om revieret efter de uppgifter, som af forstmåstaren 
blifvit till oss aflemnade och hvilka under litt. G l , G 2 och G 3 i underdånighet b i 
fogas 

By eller sam-
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Laitilanmaa Hausjärvi Ridasjärvi 1,043.46 2 . 4,000 2,000 
Riihi- eller Parikan-

Hausjärvi Ridasjärvi 
-1 -i 

saari D:o D:o 313.81 1 ( ^ 1 

Järventaustan maa D:o D:o 296.98 1^ f 
Teväntö Loppis Teväntö 1,403.30 1 ' V 0 C) / 5,000 2,000 
Pilpala D:o Pilpala 2,841.28 1 } 2 2 2,000 
Salkola Sommarnäs Salkola 961.35 1 1 1 900 800 
Kytäjärvi Nurmijärvi Kytäjärvi 1,696.15 1 1 1 400 

Summa 8,556.33 8 5 5 2 9,900 7,200 

befria lågenheterne från opålitliga eller mindre vålkånda åboer, men oftast deras sam
tycke förutan. Öfverlåtelserne upprepas flere gånger på samma lågenhet, hvarvid f ö r -
såljningssumman icke sållan stiger ganska högt , samt medföra hvarje gång något nytt 
sytningsvilkor. Men innan sådane till missbruk ledande dispositioner af kronolågen-
heter tillåtas, borde, tyckes oss, den lagliga besittningsråtten vara beståmd, för att icke 
vid möjligen förekommande afhysningar, såsom också uti några fall redan torde hafva 
intråffat, i långvariga tvister inleda och för oberåkneliga förluster utsatta kontrahen-
terne, hvilka trott sig hafva ingått laglige och fuUgiltige afhandlingar. 

Kommissionen vill på detta stålle åfven anmårka om den sig företeende olik
heten uti beståmningarne angående skogvaktarenes uti råntefrihet bestående aflöning, 
hvilken inom de skiljda reviererne, alldeles omotiveradt, ökas eller minskas efter olika 
tidsförlopp, såsom i Jåmså revier efter tio år, i Långelmåki revier efter fem år, i 
Orihvesi revier efter sex eller tio år och i Loppis revier efter tre eller tio år. 
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Den 25:te Juni begaf sig kommissionen till Kuru kapell af Euovesi socken, 
hvarest besigtningen af Å b o och Björneborgs låns krono öfverloppsj ordar vidtog och 
oafbrutet fortsattes till och med den 9:de Juli. Dessa jordar, hvilka tillsammans bilda 

Utom ofvanstående, samtligen för kronoparker förklarade, krono öfverlopps-
jordar, har åfven Keihåsjårvi inom Loppis socken befintliga öfverloppsj ord, under den 
10:de Maj 1861 i nåder förvandlats till kronopark, men år ånnu ej fullständigt afrösad 
och derföre också icke af forststaten till förvaltning emottagen. 

Jordmånerna inom detta revier bestå för det mesta af sand och grusjord, blott 
på få stållen med lerbålten, hvilka båttre stållen åro upptagne af de få hår befintliga 
lågenheternas egor. Dessa åro icke destominde af så klen beskaffenhet att de tvenne 
torpen åtnjuta femton års befrielse från erläggandet af dem åsätt ränta två tunnor fem
ton kappar för det ena och två tunnor aderton kappar spanmål för det andra. Skog -
vaktarnes löner äro, under de första tre eller tio åren, beräknade till fem tunnor, och 
derefter till tre tunnor. 

Skogen år till föl jd af svedjande och blädning samt skogsbrand, sednast år 
1858, delvis mycket medtagen, så att inom vissa kronoparker nästan inga större stam
mar återstå, hvaremot etthundra- och etthundra femtio-åriga tallar, insprängda bland 
gran och löfskog, förekomma inom Laitilanmaa park i Hausjärvi socken och Teväntö 
park i Loppis socken, ehuru de blifvit af elden mer eller mindre skadade. Kala mos 
sor upptaga ej obetydliga ytor inom revieret. Naturlig frösådd har på de flesta stållen 
föryngrat skogen^ men äfven handsådd ingår i de hushållsplaner, som blifvit f ö r e 
slagne. 

Flötleder finnas långsmed åar, som dels äro rensade och dels med lätthet kunna 
upprensas, åt flere håll, såsom förbi Mariefors bruk till W a n d a å; genom Pyhäjärvi 
och L o j o sjöar, förbi Svarta bruk, till finska viken; förbi Tervakoski pappersbruk till 
W o n å vattendrag; samt till Kuivajärvi sjö i Tammela socken. Flere sågar och j ern -
bruk ligga i närheten, bland hvilka sednare åtminstone Högfors och Rautakoski bruk 
uppköpa kol, ehuru ännu till låga priser af allmogen; endast W a n d a bruk har allt
sedan år 1838 haft Kytöjärvi numera kronopark sig till kolfångst upplåten. Afven 
jernvägen går på endast några versts afstånd från kronoskogen. 
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Å b o och Björneborgs låns inspektionsdistrikt, förvaltas af en öfverforstmåstare och åro 
indelade i sex revier med hvar sin forstmåstarc, nemligen Östra Aure, Wahojärvi, Westra 
Aiire, Wuorijärvi, Karvia och Kankaanpää revierer, samt ligga inom Ruovesi, Kuru, 
Parkano, Ikalis, Karvia, Jånigjårvi, Kankaanpåå och Honkajoki församlingar. 

Med anledning af en, på Eders Kejserliga Majeståts Nådiga befallning, hår-
förinnan tillsatt sårskild kommissions i underdånighet afgifna förslag till framtida dispo
sition af dessa öfverloppsj ordar och skattlåggning af derinom befintliga torp, har Eders 
Kejserliga Majeståts Senat för Finland anbefallt kommissionen att öfver nåmnde f ö r 
slag, efter å stallet tagen nårmare kånnedom af dithörande förhållanden, med under
dånigt yttrande inkomma, hvilket uppdrag kommissionen under den 27:de sistlidne 
Augusti fullgjort och dervid på uppgifna skål i underdånighet tillstyrkt öfverloppsj or 
darnes snara förklarande för kronoparker, jemte bevakningens af desamma förstär
kande, medelst anställande af ett större antal skogvaktare. Den nuvarande bevak
ningspersonalen synes nemligen kommissionen högst otillräcklig för ändamålet och der-
förutan alltför illa aflönad, då skogvaktarelönen utgör endast fyratio mark för året, 
hvartill en del under sednaste år visserligen erhållit ett tillskott af ytterligare fyratio 
mark, dermed dock de skogvaktare, som ej äro försedde med egen lägenhet, nödgas 
hyra åt sig nödig bostad. E n följd deraf år en till kommissionen allmänt framförd 
klagan öfver opålitligheten af dessa personer, hvilka dessutom, bland en vid otygladt 
sjelfsvåld sedan äldre tider vand befolkning, ofta icke ens våga uppfylla sina åliggan
den utan fara, om ock ej för lifvet, så åtminstone för öfvervåld med hugg och slag. 
Också fortfara inom detta inspektionsdistrikt fall af åverkan å kronoskogen att ega 
rum, hvarvid den minsta delen är utsatt för att kunna beifras och lagligen bevisas. 
Det har nemligen för kommissionen blifvit framhållet, att forstpersonalen icke till
räckligt understödjes vid tillvaratagandet af kronans intressen, så att den vanligaste 
utgången af åverkans mål är den åklagades frikännande, oftast på skogvaktarenes be 
kostnad. V i anföra förhållandet endast med den önskan, att tillgrepp af skogsegen
dom måtte komma att anses lika straffbart som brott mot hvarje annat slag af egande 
rått. Några såkallade uppsyningsman, med årlig lön af två k trehundra mark, åro 
anställda för en del revier, men dessa funktionärers åligganden åro så obestämda, att 
af deras tillgöranden ej kan vara mycket att vänta. 

Uti den öfversigtstabell öfver inspektionsdistriktet, som kommissionen hår får 
i underdånighet meddela, upptages såväl det nu befintliga, som ock det af den här
förinnan nedsatta kommission till Nådig stadfästelse föreslagna antalet af skogvaktare 
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och skogsuppsyningsmån, samt derjemte revierens areal, antal lågenheter med deras 
odlade egor, befolkning och föreslagen beskattning åfvensom mångden af huggbart 
virke. 

g B 

' 3. 
CD 

99 

Nuva
rande E Befolkning Odlade eger. Föreslagna 

räntor. 
Hug( 

vir 
rbart 

g B 

' 3. 
CD 

99 

ZP CD 

C 
O) 

1 
5. 

Råg. 
Revier. 

g B 

' 3. 
CD 

99 

1 
CD 

3 
P: 

pr 
o 

<: 

E: 
P •-s 
a> 

CD 

C 
O) 

1 
5. 

o 
o 
a" 
o' n 
pr 
CD 

P: 
p 

< 
Ö* 
Ö o 

td 
p pr 

o crq 
W 
P: 

ö 
p 

O) 

a> 

H 

o p 

€" 
CD 

O 
<n 

pr 

Z£ 
a> 
<x> 

13 
a> >-s 
CD 

Östra Aure 
Wahojärvi 
Vestra Aure 
Wuorijärvi 
Karvia 
Kankaanpää 

69,067.13 
56,868.20 
48,391.65 
62,584.38 
73,785.81 
65,105.13 

1 

1 
2 
1 

7 
5 
6 
6 
5 
6 

20 
16 
12 
19 
23 
17 

52 
41 
31 
64 
64 
39 

92 
71 
58 

118 
125 
80 

95 
69 
65 

120 
122 
84 

165 
140 
102 
192 
190 
130 

204.23 
145.81 

93.14 
210.06 
260.31 
113.49 

582.62 
562.77 
328.22 

1502.61 
701.84 

1054.27 

17.34 
7.88 

52.21 
60.58 

106.44 
123.84 

1,995 
1,350 
1,240 
3.359 
4,056 
2,195 

66 
45 
41 

111 
135 
73 

15 

10 
29 
6 
5 

177,000 
256,000 
53,000 
20,500 
29,000 
17,800 

398,000 
384,000 
72,-000 
32,100 
24,000 
16,400 

Summa 375,802.30 5 35 107 291 544 555 919 1027.04 4672.33 368.22 14,195i473 5 |553,300|926,500 

Angående bevakningens ordnande inom inspektionsdistriktet utvisar denna ö f 
versigt, att för nårvarande på hvarje person, inberåknadt uppsyningsmånnen faller 
emellan åtta och tiotusen femhundra tunnland att bevaka, hvilket, i betraktande af hår 
ofvan antydda förhållanden och skogarnes osammanhångande låge, förefaller nåra o m ö j 
ligt, hvaremot ofvannåmnde sårskildt nedsatta kommissions förslag innehåller en f ö r 
delning af endast tre å fyra tusen tunnland på hvarje skogvaktare. Men ehuru kom
missionen anser en sådan bevakning i allmånhet fullt tillråcklig, hafva vi dock uti det 
oss i Nåder affordrade utlåtande bordt i underdånighet föreslå en tillökning deri inom 
Kankaanpåå revier, med trenne skogvaktare, hvarigenom hela antalet konime att uppgå-
till etthundratio, hvarjemte vi antydt nödvändighet en af vissa föreslagna skogvaktare-
boställens flyttande nårmare eller inpå den såkallade Tavastmon, hvilken strykande i 
form af en ås från söder mot norr, genom Kankaanpåå och Karvia revierer, tyckes 
både till låge och jordmån vara synnerligen låmplig för skogsvåxt, men i sitt nuvarande 
utblottade skick och utsatt för alla vågfarande, liksom håfdvunnen förstöring^lust, utom 
en oaflåtlig bevakning icke kan återbringas till vextlighet. 

Skogarnes osammanhångande låge år hår förut omnåmndt. Detta år nemligen, 
sårdeles inom de vestliga revieren, sådant, att kommissionen icke skulle kunna i under-
xlånighet förorda deras förklarande för kronoparker, ifall ej deijemte afsågs en f ö r -
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ening till större komplexer medelst utbyten eller inköp af mellanliggande, och försälj
ning eller upplåtande på andra vilkor åt enskilte af långre bort belågne kronomarker. 
Att åtminstone utbyten kunna ske hafva vi, på grund af oss meddelade anbud eller 
upplysningar, uti det afgifna underdåniga utlåtandet antydt; och böra vi hår i under
dånighet tillågga, att kommissionens mening ej kunnat vara den, att med öfverlopps-
jordarnes förklarande för kronoparker skulle anstå intill dess samtliga nödiga befunna 
utbyten eller införlifvånden skett, utan att åtgärderna dertill åfven efter förklarandet 
kunna försiggå, i den mån sådant, med begagnande af sig erbjudande lampliga till
fållen, kan af Eders Kejserliga Majeståt i Nåder anbefallas. D o c k våga vi anse åt
minstone ett påskyndande deraf nödigt, emedan i motsatt fall uppgörandet af ordent
liga hushållsplaner mer ån önskligt fördröjes. 

A f de nåra trehundra sjuttiosex tusen tunnland, hvilka utgöra inspektions
distriktet, hafva de der befintliga tvåhundra nittioen torpare och backstugusittare upp 
odlat omkring sextusen trehundra tunnland, hvarförutom dem af forststaten år proviso
riskt tillsynadt sextusen tunnland odlingsmarker, så att på hvarje lågenhet, af hvilka 
omkring en tredjedel åro föreslagna till skogvaktarebostållen, belöper sig i medeltal 
etthundra trettiosex tunnland odlade och odlingsbara egor. Dessutom finnas, enligt ut
räkningar efter kartabeskrifningarne, ännu andra sextusen tunnland odlingsbar jord, till 
en betydlig del bestående af till odling dugliga kärr och mossar, hvaraf omkring fem
hundra tunnland torde häfdas såsom ängar af kringliggande hemman och lägenheter, 
hvarjemte desse tillerkänts rättighet att intill utgången af år 1867 få begagna, krono
markerna till sedvanligt kreatursbete. O m de nåmnde ängsmarkernas återvinnande un
der kronan samt att desamma, likasom i allmänhet all för kronan obehöflig odlingsbar 
jord, borde, på anställande offentliga auktioner, på arrende till den mestbjudande ut
bjudas, har kommissionen i sitt meranämnde utlåtande i underdånighet yttrat sig. D e r 
jemte finnas inom krono öfverloppsj ordarne sådana i odling framskridna trakter och 
enstaka torp, att de borde från kronojorden afskiljas och, i enlighet med innehafvare-
nes allmänt derom yttrade önskan, till privat besittning öfverlåtas, dels för verkstäl
lande af utbyten mot tillgränsande, enskildta tillhöriga skogsmarker i det afseende 
hvarom redan ofvanföre år omnåmndt, dels på annat sätt, derom Eders Kejserliga 
Majeståt kan komma att i Nåder förordna. Och skola vi uti det följande i under
dånighet påpeka de fall, som i detta hänseende kommit till kommissionens kunskap. 

V i d uppgörandet af förslag till kronojordens indelning, har derjemte ett i N å 
der anbefalldt förslag till beskattning af de derinom befintliga lågenheterne blifvit upp -

4 
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gjordt, enligt hvilket dessa komma att årligen till kronan erlågga fyrahundra sjuttiotre 
tunnor spanmål eller ock utgöra fjortontusen etthundra nittiofem dagsverken, hvarje 
dagsverke beråknadt till en kappe spanmål. Kommissionen, som icke ansett sig kunna 
uti beskattnings- och utlösningsfrågor afgifva något förslag, innan den oss i Nåder 
anbefallda besigtningen af samtliga kronan tillhöriga marker i landet blifvit afslutad, 
har endast föreslagit ett provisionelt uppbärande af den föreslagna råntan, tills en all-
mån författning i åmnet kan varda i Nåder utfärdad. F ö r det nårvarande erlägges af 
dem, som nedsatt sig på kronojorden, ingen ränta alls, utan åro de tvärtom helt och 
hållet skattefria. F ö r öfrigt hafva äfven här försäljningar och öfverlåtelser af krono
torpen man och man emellan egt rum. 

Inom inspektionsdistriktet hafva sedan slutet af år 1860, då den nuvarande 
forststaten inrättades, följande afhysnings frågor förekommit, enligt bil. litt. H l . 

l : o Kejserliga Senaten har, på gjord anmälan om svårigheten att besätta skog
vaktareplatserna, i anseende till kronotorparenes, isynnerhet i vissa trakter af distrik
tet, vägran att sådan tjenst sig åtaga, under den 26 Apri l och 30 Maj 1861 ej mindre 
anbefallt guvernören i länet, att låta i behörig ordning till afflyttning från deras inne-
hafvande torp uppsäga Nikodemus Hähkiöniemi, Johan Sarannonsivu och Isak Walk ia -
järvi, alla inom Wahojärvi revier, hvilka vägrat aflägga den jemlikt författningarne 
föreskrifna skogvaktare-eden, samt Johan Hietikko inom Wuori järvi revier, Matts 
Tikka och Johan Salonen inom Karvia revier samt Johan Lannaskoski inom östra 
Aure revier, de der afsagt sig sina befattningar, utan att de i någondera fallet an
fört giltiga skäl derföre, än äfven förordnat, att då någon kronotorpare framdeles 
vägrade emottaga honom erbjuden skogvaktarebefattning, anmålan derom, i afseende 
å dennes afhysande, borde hos Kejserliga Senaten göras. Och har guvernörsembetet 
på grund häraf, sedan laga fardag gått till ända samt förklaringar och bemötanden 
vederbörande affordrats, under den 8 Februari 1864 ålagt berörde kronotorpare, med 
undantag af Matts Tikka, som emellertid antagit skogvaktaretjensten, att genast från 
torpen afflytta, vid äfventyr att eljest varda derifrån afhyste. A f desse torpare afflyt-
tade derefter Johan Salonen godvilligt, men de öfriga sökte, genom särskilta besvär, 
ändring i nämnde utslag hos Kejserliga A b o hofrått, som dock, genom utslag af den 
21 och 25 November 1864 samt den 28 Apri l 1865, fastställde detsamma, hvarefter 
Johan Hietikko genom vederbörande kronobetjening afhystes och hans son till ny åbo 
å torpet antogs. D e återstående fyra anförde öfver Kejserliga hofrättens utslag besvår 
i Kejserliga Senaten, der besvären under den 6 December 1865 förkastades, med u n -
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dantag af Johan Laniiaskoskis, hvilket ånnu torde bero på nådigt afgörande. Johan 
Sarannonsivu och Isak Walkiajårvi hafva sedermera godvilligt afflyttat och erhållit, den ena 
sin son, den andra sin måg till eftertrådare å torpen, hvaremot Kejserliga Senatens 
beslut angående Nikodemus Håhkiöiiiemi blifvit i afseende å verkstållighet till krono
fogden i orten öfverlemnadt. Slutligen lårer åfven Johan Hietikko, efter sin ofvan
nåmnde afhysning, hafva den 16:de Augusti 1865 till Eders Kejserliga Majeståt in-
lemnat underdånig åndringsansökning. Detta sistnåmnde torp har kommissionen b e 
sökt och funnit detsamma vål brukadt och skött samt den förra egaren, som redan 
år gammal och sjuklig samt sjelf f ör trettioett år sedan påbörjat lågenhetens u p p 
tagande, fortfarande bosatt derå jemte sonen, som förrattar skogvaktaretjensten. Åfven 
Lannaskoski torp, hvarom afhysningsfrågan ånnu, såsom nåmndt, år oafgjord, har kom
missionen varit i tillfålle att besöka och kan intyga att det, så till åbyggnader som 
odlingar, år en af de vackraste af oss besigtigade lågenheter; det år för aderton år 
sedan upptaget af nuvarande åbon, som sköter stallet med sina egna barn, hvilka 
likasom åbyggnaderna, rummens inredning och bohaget vittnade om ett bland denna 
klass sållsynt ordningssinne och vålstånd. Att utan all ersåttning fråntaga en sådan 
familj frukterne af dess arbete och omtanke, isynnerhet då förbrytelsen endast bestått 
i en vågran att ingå i statens tjenst, hvilken vågran, så i detta som uti ofvanföre nåmnda 
likartade fall, synes förnämligast varit fruktan att derigenom ådraga sig sina nårmare 
och fjermare grannars ovilja och kanske håmd, anse vi förenligt hvarken med billig
het eller nytta, och våga derföre hos Eders Kejserliga Majeståt inlägga en underdånig 
f ö rbön för denna torpare. 

2:o Kronotorparen Isak Lukkarinoja, inom Wuorijärvi revier, som tvenne gån
ger varit fälld för åverkan i kronoskog, vågafridsbrott, slag och resande af knif emot 
en uppsyningsman stadd i utöfning af sin tjenstebefattning, har på derom hos guver
nören i länet gjord anhållan blifvit uppsagd samt, då han ej efter åtnjuten laga fardag 
godvilligt afflyttat, efter erhållet utslag af den 12 December 1864 under loppet af år 
1865 vederbörligen af hysts, 

3:o A f följande personer, hvilka tvärtemot forstpersonalens förbud på sednare 
tider nedsatt sig inom kronomarken samt der åt sig uppfört hus, hafva Matts Koskela 
och skomakaren A d a m Hirvikoski från Parkano samt skomakaren Daniel Salin från 
Ikalis blifvit, de två förstnämnde på grund af guvernörens utslag, afhyste och den 
sistnåmnde af Kejserliga Å b o hofrått ålagd att sina hus från kronomarken afflytta. 
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hvarutom ansökning hos guvernören blifvit gjord om inhyseskarlen Michel Kaartina-
hos, från Kuru, afhysning. 

Uti den i ofvanstående öfversigtstabell intagna uppgift på antalet af huggbart 
virke inom inspektionsdistriktet, stigande till öfver en half million sågstock och når
mare en million sleepers, vårdes Eders Kejserliga Majeståt i Nåder inhemta att, om 
ock af de gjorda taxeringarne en fullkomlig noggrannhet ånnu icke kan begåras, då 
en mångd stående tråd redan kunna vara och andra fortfarande blifva skadade, utom 
andra anledningar till missråkningar, det såljbara virket dock år ganska betydligt och 
vål vårdt att vårda och tillgodogöra. Öfriga anmärkningar angående skogstillgången 
och vextligheten skall kommissionen, vid nedan följande beråttelse öfver de skiljda 
revieren, hafva Nåden på hvar sitt stålle anföra och får hår endast upptaga hufvud-
siffrorna angående virkes försåljningen inom distriktets kronoskogar från slutet af år 
1860: 

d) af utståmplad öfverårig skog har försäljning sedan år 1864, med en b e 
räknad uthållighet af tjugu år, skett genom offentliga auktioner, hållna inom Septem
ber månad, hvarvid det mesta virket inköpts af sågegarene för fem å sju penni per 
kubikfot, men inom Wuori järvi och Kankaanpää revierer, under sistlidne år, åfven af 
allmogen för ända till sexton penni per kubikfot, och åro sålunda 25,900 stammar eller 
782,920 kubikfot försålde, för 47,470 mark 63 penni. 

h) tjårved af stubbar, rötter och torra träd, åfvensom ved till pottaske-brän-
ning har sedan 1862 såsom nödhjelp tillåtits behöfvande bland allmogen att samla 
inom kronoskogen; den förra tiU ett pris, under första året, af 30 kopek för virket 
till en tunna tjära och de följande åren för 60 penni per kubikfamn virke; den sed
nare eller pottaske-veden, tiU ett pris af 10 kopek för hvarje lispund erhållen pottaeka. 
Sålunda har för 1,700,199 kubikfot virke erhållits 4802 mark 45 penni; 

c) äfven slöjdvirke till tjärtunnor och annan slöjd har fått insamlas och deraf 
försålts 1484 stammar eller 12,653 kubikfot, f ö r 436 mark 72 penni; 

d) af olofligen, före forststatens anställning katad ved har å allmånna auktio
ner försålts till olika priser 8,892 stammar eller 123,698 kubikfot, f ör 999 mark; 

é) af åverkare fällda träd hafva blifvit försålda, mest för hand efter hvarje 
gång erhållet Nådigt tillstånd och minimi pris bestämning, till ett antal af 1791 stam
mar eller 27,718 kubikfot för 1,319 mark 97 penni; 

/ ) brännved och timmer äf b j örk och utdöd skog år inom vestra Aure revier 
försåldt efter sår skild hemställan, men får inom Kankaanpåå revier numera försäljas 
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utan hemstållan för 80 penni per kubikfamn; deraf har inom dessa revier försålts 200 
stammar eller 43,656 kubikfot, för 142 mark 56 penni. 

Tillsammans har således från detta inspektionsdistrikt blifvit försåldt virke för 
55,171 mark 33 penni, till stöd för hvilka uppgifter kommissionen i underdånighet får 
inlemna bilagan litt. H 2 . 

Större sågar inom distriktet åro: Aureskoski, tillhörig hrr Kosenlev et Comp. 
och Wendelin, som försågar etthundra tjugu stock i dygnet; Polttikoski, tillhörig hrr 
Rosenlev et Comp., medhinnande etthundra femtio k tvåhundra stock i dygnet; samt 
Kaivokoski, hvilken tillhör hr Tichanoff och försågar årligen sex k tiotusen stock, som 
sednast blifvit uppköpt inom Wirdois församling. 

D e till följd af Eders Kejserliga Majeståts Nådiga instruktion af den 13:de 
Maj 1859 rörande förvaltningen af kronoskogarna i Finland tillsatte forstkassörer verk-
stålla den penninge uppbörd och de utbetalningar, som hårröra af skogsförvaltningen. 
Och ehuru åfven detta åmne skall beröras i det slutyttrande och förslag, som kom
missionen kommer att i underdånighet afgifva, må hår dock den önskan uttryckas, att 
forstmåstarene blefve ombetrodde försåljningen för hand af mindre qvantiteter såmre 
virke och skog, åfvensom att vid förefallande arbeten inom kronomarkerne omhånder-
hafva mindre penningesummor, till underlåttande af arbetslönernas utbetalning. 

V i öfvergå nu till de kommissionens gjorda iakttagelser inom de sårskilta revie
ren, hvilka icke funnit sin plats i ofvanstående allmånna öfversigt för hela distriktet. 
Och då i alla fall det hufvudsakligaste redan blifvit hår ofvanföre i underdånighet 
anfördt, kunna vi i afseende å reseberåttelsen fatta oss mera kort börjande med det 
förstbesökta ostligaste eller östra Aure revier, hvaröfver en tabellarisk uppgift, med 
hånvisning till bilagorna litt. I l , 12, 13, hår föl jer : 

Nuvaran
de be-

vakning. I-S 
Huggbart 

virke. 

Krono öfverlopps-
jord. Församling. By eller sam-

fällighet. 

1? 
3 -
h 

CO 

1 
1 

1| 
|S 

H 

g- -

Cb 

CD 

Krono allmänningen. Ruovesi 
Kuru 

D:o 
Parkano 

Östra Aure 
Riutaskorpi 
Aurisjärvi 
Kihniö 

19,384.53 
10,763.45 
16,803.78 
22,115.37 ]• 

— 7 •\ 11 
18 

33,000 78,000 
27,000 63,000 
42,000109,000 
75,0001148,000 

Summa 69,867.13 1 1 — 7 20 1 52 177,000|398,000 
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Utom de af kronotorparene håfdade: 204,23 tunnland åker, 582,62 tunnland ång 
och 17,34 tunnland kårr, år dem tillsynadt 226,06 tunnland åkerjord och 710,70 tunn
land ängsmarker, hvarefter inom revieret återstår 1567,18 tunnland odlingsbar jord , 
deraf omkring 430 tunnland åro kårr och mossar samt 124,20 tunnland ångar, som 
ånnu håfdas af hemman och utom revieret belågna torp. Den odlingsbara jorden l ig
ger förnämligast i en trakt, som med ett gemensamt namn kallas Kihniö och består 
af Nerkko, Kihniö , Kankari, Kuivasjårvi och Linna byar, förlagde kring en sjö, bä 
rande traktens namn. Detta vidsträckta område, som gränsar till de stora odlings
markerna i södra delen af Wasa lån, år i besittning af en särdeles god jordmån och 
befinner sig i ett stadium af märkbart framåtskridande. Kronan eger af dessa marker 
ungefår en tredjedel, inom hvilken de flesta af de i revieret befintliga bättre krono
torpen åro upptagne och hvaribland särskildt må nämnas följande af oss besökta: 
ofvanberörde Lannaskoski, Wiinaniäki samt Eajalampi, hvilkas åboer jemte flere andra 
anmälde sin önskan att få bilda sjelfbestående lägenheter. Och kan kommissionen icke 
annat än i underdånighet tillstyrka ett utbrytande ur kronojorden af hela denna, f öre 
trädesvis till odling lämpliga trakt, som medelst en under sednaste åren byggd våg 
eger kommunikationer till Parkano kyrka samt Jalasjärvi och Wirdois socknar af 
Wasa län. Men dessutom vore en kommunikationsväg häremellan och Karvia kyrka 
till stort gagn för trakten i allmänhet och kronomarkens åtkomlighet isynnerhet. 

Det vore en obillighet att icke här med beröm omnämna äfven Isoliesmåki, 
Eromäki och isynnerhet Ahola inom revieret belägna kronotorp, hvilket sistnämnde, 
upptaget för endast tjugo år sedan, af sin egare uppbringats till en ganska framstående 
grad af odling, innefattande bland annat en på orten mindre vanlig afdikning, deri
bland diken äfven af sten. Att också här var fråga om erhållande af hemmansråttig-
heter få vi tillågga, åfvensom att af samtliga torpen endast sex åro anlagda före år 
1830, alla de öfriga under sednaste årtionden. 

Inom öfriga delar af revieret år jordmånen för det mesta mager och stenbun
den samt flerstädes, likasom åfven skogen, af fareldar förstörd. P å många stållen är 
marken beväxt med gran- och björkskog, innehållande insprängda gamla tallar, och 
kårren mest betäckta med granskog. D o c k finnes äfven ganska vackra bestånd af 
etthundra tjugo k tvåhundra åriga tallar, med tåt ungskog af tall och björk. I 
allmånhet visar det sig hår, såsom annorstädes, att marken, såframt ej alltför stora, 
alldeles kala ytor uppstått, lätt tager naturlig frösådd, hvilken under de första åren 
^ndast behöfver skyddas mot öfverdrifvet kreatursbete, för att gifva en tåt ungskog. 
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Öfver Wahojärvi revier får kommissionen, med stöd af bilagorna litt. K l , K 2 
och K 3 , i underdånighet meddela följande uppgifter: 

> 
l 

pr 

p 

Nuvaran
de be

vakning. 
!33 

i 
Huggbart 

virke. 

Krono öfverlopps-
jord. Församling. By eller sam-

fällighet. §^ 
1—« CD 
P O 

H 
S. 
w pr 

> 
l 

pr 

p 
a g. 

pr 

< 

i 

o 

§ S 
g 5 

i 

c» 
830 

or; 
CO 

o 
pr 

Z£ 
(1 
ct> 

•TS 
ct> 
-i 
w 

Wahojärvi 
Krono allmänning 

Kuru 
Ikalis 

Wahojärvi 
D:o 

20,417.16 
36,451.04 1 1 5 16 21 

20 
92,000 

164,000 
138,000 
246,000 

Summa 58,868.20 1 1 5 16 41 256,000|384,000 

D e inom eller ifrån revieret för sig gångna försåljningarne af kronovirke hafva varit 
följande: 

a) utståmplad, öfverårig skog 8,869 stammar eller 244,368 kubikfot, för 13,865 
mark 74 penni; 

b) tjårved af stubbar, rötter och torra tråd, 89,000 kubikfot, för 234 mark 60 
penni, och 

c) slöjdvirke, 10 stammar eller 178 kubikfot, för 5 mark. 
Flötlederne föra till Nåsijårvi, dels genom Liesjoki å, som för en kostnad af 

fyratusen mark upprensas af kronan, dels ock genom Eiutasjoki å, ledande förbi A u 
reskoski såg, hvars egare låtit upprensa densamma, samt från Kihniö trakten åt Sei^å-
joki i Wasa lån och Bottniska viken. 

Revierets nuvarande sju skogvaktare, af hvilka en bor utom revieret, åtnjuta i 
ordinarie aflöning fyratio mark om året, hvarutom fem erhållit en förhöjning af lika 
belopp. 

Kommissionen har betråffande Eajalampi till skogvaktarebostålle föreslagna 
kronotorp anmårkt, att det dertill synes för stort, med afseende å dess odlingar, hvil
kas skötsel torde taga den blifvande skogvaktarens tid och omtanke alltför mycket i 
anspråk, hvarföre hellre Nevala torp till detta åndamål af oss föreslagits. 
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Kronotorpen, som inom detta revier åro mindre talrika och mindre försig
komna ån en del af de i föregående revier, hvarjemte flere bland åboerne å dem varit 
för åverkan i kronoskog tilltalade, håfda 1027,04 tunnland åker, 4872,33 tunnland ång 
samt 372,32 tunnland kårr och hafva vid den förslagsvis uppgjorda skattlåggningen 
fått sig derutöfver tillsynadt 130,67 tunnland åkerjord och 292,19 tunnland ängsmarker. 
Öfriga odlingsbara marker utgöra 1104,85 tunnland, hvaraf 417,16 tunnland åro kårr 
och mossar samt 42,42 tunnland håfdas af kringboende hemmansegare. Jordmånen år 
mest stenbunden sand och sandmylla; i den nordligare och till Kuru kapell hörande 
delen bergig, inom Ikalis genomskuren af parallelt löpande sandåsar, emellan och o m 
kring hvilka kårr och ofta ganska blöta mossar förekomma. 

A f ofvanstående uppgift på det approximativa antalet af hugghart virke finnes: 
att detta revier år ett bland de rikaste på skog. Också hafva vi deraf sett ganska 
vackra bestånd af etthundrafemtio k tvåhundra åriga tallar, stundom med insprångda 
granar och björkar, hvilka på andra stållen utgöra flertalet. D e renaste tallbestånden 
finnas inom den till revieret hörande delen af Ikalis socken. Undervext saknas icke 
heller och på mossarne stå gamla granar, som dock ofta åro förtorkade. Ifrån östra 
delen af revieret nedflötas virket, långs flötbara eller lått upprensade åar, till Nåsijårvi 
och från den vestra delen, med en kortare slåpning, till Auresjårvi och den stora K y -
rösjårvi sjöar. 

Den försäljning af kronovirke, som ifrån revieret hitintills egt rum, består i 
följande: 

a) utståmplad, öfverårig skog, 9,652 stammar eller 329,967 kubikfot, för 19,784 
mark 62 penni; b) tjärved af stubbar, rötter och torra tråd, 10,448 kubikfot, för 38 
mark 40 penni; c) slöjdvirke, 12 stammar eller 111 kubikfot, för 4 mark 44 penni; 
d) olofligen katad furuskog, 1,833 stammar eller 10,650 kubikfot, för 203 mark 77 
penni; samt e) af åverkare fällda träd, 336 stammar eller 8,207 kubikfot, för 321 
mark 76 penni, tillsammans för 20,352 mark 99 penni. 

Bevakningen har utgjorts af en uppsyningsman med 200 mark i lön samt 
tvenne skogvaktare med 40 mark i lön och lika mycket i gratifikation årligen. Sed
nast har anbefallts tillsättandet af ännu en skogvaktare med 40 mark i lön och tvenne 
med 120 marks aflöning hvardera, jemte 1,000 mark i byggnadshjelp; alla desse till
sammans utgöra det ofvan i tabellen uppgifaa ^ntalet skogvaktare. 
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Öfver Vestra Aure revier få vi i underdånighet meddela följande tabell jemte 
bilagorna litt. L l , L 2 och L 3 . 

CO »-i > 

B 
CD 

Nuvaran
de be

vakning. 
p p 

Huggbart 
virke. 

Krono öfverlopps-
jord. Församling. By eller sam-

fällighet. 11 
M 
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aq 
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OJ 
pr 

E: 
»-i 
CD Ö 

1̂  gg 
CD ^ 

c:> 

S-O 
crq *^ 

w 
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CD 

zp 
a> 

CD 

Ikalis krono all
männing 

Ruovesi 

Parkano och 
Ikalis 

Kuru 
— — — 31,103.00 

17,288.65 1 6 12 17 
14 

18,000 
35,000 

27,000 
45,000 

Summa 48,391.65 1 — 6 12 31 
1 53,000 

72,000 

Utom de af kronotorparene förut håfdade egorne har dem blifvit tillsynadt 
126,70 tunnland åkerjord och 527,19 tunnland ångsmark. A f kringliggande hemman 
håfdas håraf ånnu 7 tunnland, åfvensom 72,92 tunnland af den öfriga odlingsbara mar
ken, som utgör 413,20 tunnland, hvaribland 272,66 tunnland kårr och mossar, hvilka 
kunna antagas blifva begårliga såsom arrende marker. Så t. ex. anmålde sig egaren af 
Jaakkola hemman i Wahojårvi by, med erinran derom att han för trenne år sedan ge 
nom pastorn i församlingen anhållit om att få arrendera trettio tunnland af en större, 
kronan tillhörig mosse. 

Jordmånen år mest sandmylla på dels sand- dels lergrund, stållvis stenbunden. 
Bland odlingsbara kårr år Mustineva mosse, inom Parkano delen af revieret, om 
350 tunnlands vidd. F ö r öfrigt utgöres en betydlig del af hela revieret af sanka 
mossar och annan vattensjuk mark med gles gran och tallskog. P å de torrare mar-
kerne år skogen genom de vanliga förstöringsmedlen: fareld, åverkan och svedjning, 
ganska medtagen, dock år marken sållan alldeles kal, utan bårande åtminstone öfver-
ståndare jemte ungskog. D e båsta skogsbestånden finnas inom den del af revieret, som 
ligger inom Kuru kapell. 

Flere åar och backar, hvilka förena de många större sjöarne, hvaribland Nerk-
kojårvi, Linnajårvi, Auresjårvi, m. fl. kunna lått göras flötbara för revierets stock-
afsåttning till Kyrösjårvi sjö, som står i kommunikation med Kumo elf. D e redan 
förut omnämnda trenne sågarne, Aureskoski, Kairokoski och Polttikoski, finnas inom 
detta revier. 

5 
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Uppgifterne angående det dernåst följande Wuorijärvi revier innefattas uti f ö l 
jande tabell jemte underdånigst bifogade bilagorna litt. M l , M 2 och M 3 . 

Krono öfverlopps-
jord. Församling. By eller sam-

fälligliet. 
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Wuorijärvi Parkano Sydänmaa 46,014.99 1 20,000 30,000 Wuorijärvi 
D:o Raivala 1,442.44 1 2 500 600 

Karvia Karvia 12,133.61 1 i 15 1,000 
Jämijärvi Suurimaa 1,368.44 1 > 1 D 

1 2 — — 
D:o Jämijärvi 1,419.90 1 3 — 500 

Ikalis Wälkimäki 210.00 1 1 . 1 — — 
Summa 62,584.38 6| 1 6 19 1 64 20,500 32,100 

Försåljningarne af krono virke hafva varit: a) utståmplad, öfverårig skog, 4,155 
stammar eller 148,868 kubikfot, för 9,045 mark 61 penni; b) tjårved af stubbar och 
rötter samt torra tråd, 166,200 kubikfot, för 595 mark 65 penni; c) slöjdvirke, 334 
stammar eller 3,536 kubikfot, för 90 mark 16 p e i ^ i ; d) olofligen katad furuskog 717 
stammar eller 8,510 kubikfot, för 58 mark 83 penni; e) af åverkare fållda tråd, 840 
stammar eller 12,697 kubikfot, för 678 mark 80 penni; samt /*) brånnved och timmer 
af utdöd skog och björk, 200 stammar eller 2,610 kubikfot, f ör 16 mark; tillhopa 
alltså för 10,485 mark 5 penni. 

Bland kronotorpen och backstugorna åro många små och dåliga, dock finnas 
åfven sådana, som utmårka sig genom god håfd och ett vålmående utseende, såsom 
Honkaluoma och Kankaanpåå kronotorp, hvilka, likasom trakten i allmånhet härom
kring, röja den inverkan förbåttrade kommunikationer utöfva och hvarpå såsom exem
pel anfördes att likasom ett nytt lif hår uppspirat, efter det en ehuru blott för tre år 
sedan anlagd ny åkvåg börjat begagnas. 

A f de sex skogvaktare, som för nårvarande utgöra revierets bevakning och 
åro aflönade med fyratio mark, har blott en icke erhållit den årliga gratifikation af 
fyratio mark, som kommit de andre till del. 



35 

Utom de af kronotorparene håfdade 210,06 tunnland åker, 1502,61 tunnland 
ång och 60,58 tunnland kårr, håfda nårliggande hemman 3 tunnland åker, 453 tunn
land ång och 36,73 tunnland kårr, hvilka till en del åro inberåknade uti de 329,60 
tunnland åkerjord och 943,69 tunnland ångsmark som blifvit sagde torpare yttermera 
tillsynade. Öfriga odlingsbara marker inom revieret utgöra 163,51 tunnland åkerjord 
och 427,06 tunnland ångsmark. 

Jordmånen år omvexlande dels sand- dels lerjord mest på sand grund, hvilket 
åfven torde vara fallet med åtminstone större delen af de ofantliga mossar, hvaraf 
detta revier år uppfyldt och hvilkas kala och vegetationslösa yta med sin enformighet 
icke erbjuder för blicken någon hvilopunkt. E n huld regering har visserligen för 
några årtionden tillbaka försökt att på dessa ödsliga fålt framkalla odlingens vålsig-
nelser, men vare sig att naturen varit alltför genstråfvig eller anstrångningarne för 
otillråckliga eller ock att företaget lidit af några principiela fel, alltnog de på Niini-
neva och Lapinneva inom Parkano samt Jåmiånkeidas inom Kankaanpåå, efter före 
gångna utdikningar med krono anslag, anlaggda V^rdels mantals nybyggen åro, såvidt 
vi sett och i öfrigt blifvit för oss uppgifvet, stadda i uppenbart tillbakagående och 
torde, oafsedt delvis skedd förmedling samt tid efter annan beviljad frihet, och till och 
med förlängning deraf, ej kunna råddas från slutligt ödesmål. 

Också kronotorpen stå, med några berömvårda undantag, på en mera låg 
ståndpunkt och åro i allmånhet dåliga och illa håfdade, hvilket utan fara för misstag 
torde kunna tillskrifvas åboernes föregående, alltför uteslutande åt svedjebruk, tjår-
brånning och stockslåpning riktade håg, hvaraf en annan beklaglig föl jd år skogens 
förstöring så, att deraf på de flesta stållen endast en och annan gammal öfverståndare 
återstår, och isynnerhet inom revierets vestligare delar brist till och med på brånnved 
redan börjar förspörjas. Ungskog saknas dock icke, men vården deraf blir derföre 
så mycket mera af vigt. 

I afseende på det allmånna tillståndet inom Parkano få vi, enligt af pastor 
derstädes meddelad uppgift, upplysa att denna församling, som nu råknar tretusen 
sjuhundra personers folkmångd, år 1815 bestod af niohundra personer, samt på grund 
af egna iakttagelser tillågga, att hemman sådana som t. ex. Kuivanen, belåget vid K u i 
vajärvi s jö, såvål i afseende å åbyggnadei^nes tillstånd, som de odlade egornes vidd och 
beskaffenhet bår vittne derom, att odling i dessa trakter år icke blott möjlig, utan b ö r 
ock ega en framtid. Och må det derjemte i Nåder tillåtas kommissionen i förbigående 
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Det femte af revieren inom inspektionsdistriktet, eller Karvia revier, år af f ö l 
jande areal och sammansåttning, samt innehåller bevakningsområden, torplågenheter 
och huggbart virke såsom nedan intagna öfversigtstabell utvisar, hvarvid i underdånig
het bilågges bilagorna litt. N I , N2 och N3. 
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Kihniö Parkano Kihniö 54,049.19 1 46 25,000 20,000 
Alkianeva Karvia Karvia 4,853.28 1 5 4,000 4,000 
Rastiaisenmaa D:o D:o 2,855.04 5 4 .— — D:o D:o D:o 2,357.34 4 = 9 K 4 — — Ilvesluomanmaa D:o D:0 1,578.56 3 Z 0 1 — — 
Horm anluomanmaa D:o D:o 2,304.56 3 2 — — 
Kortesmaa D:o D:o 4,948.16 5 2 — — Aunesliiomanmaa D:o D:o 839.65 2 ^ — 

Summa 73,785.81 24 2 5 23 1 64 29,000 24,000 

anmårka, att vi på sistnämnda hemman sett så vackra prof på alster af traktens hand
slöjd, att den vål kan anses förtjena uppmuntran. 

Bevakningen inom revieret år anförtrodd åt en uppsyningsman med tvåhundra 
mark i lön, samt två skogvaktare med fyratio mark och fyra som erhålla åttatio mark, 
i årlig aflöning. Till öfverforstmåstarebostålle i inspektionsdistriktet har Peurala, på 
den stora och öppna Peurankeidas mosse befintliga kronotorp varit föreslaget att 
anvåndas, men i anseende till stallets olåmplighet år Sillanpåå kronotorp sedermera 
dertill utsedt. 

Virkes försåljningen från revieret har inbragt följande: a) utståmplad öfver
årig skog 435 stammar eller 12,361 kubikfot, för 1,114 mark 4 penni, h) tjårved af 
stubbar, rötter och torra tråd, 284,793 kubikfot, för 1,091 mark 58 penni, c) s lö jd
virke, 368 stammar eller 3,432 kubikfot, f ör 117 mark 19 penni, samt d) af åverkare 
fållde tråd, 301 stammar eller 3,905 kubikfot för 175 mark 78 penni; tillsammans 2,498 
mark 59 penni. Flötleder finnas och kunna lått upprensas, med en versts landt
transport förande till Kairokoski såg. 
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Utom de af kronotorparene håfdade 260,31 tunnland åker, 701,84 tunnland ång 
och 106,47 tunnland kårr, år dem tillsynadt 491,57 tunnland åkerjord och 1,209,46 
tunnland ångsmark, hvarutöfver återstår 893,49 tunnland odlingsbar mark, deraf 667,92 
tunnland kårr och mossar. A f personer bosatte utom revieret håfdas 4 tunnland 2 
kappland åker samt 238 tunnland 9 kappland ångar och kårr. 

D e inom den vidstråckta Kihniö trakten, om hvilken förut blifvit nåmndt, belågna 
torpen hafva egor med ganska god jordmån, förnämligast ångar, och åro i allmånhet 
vålhåfdade ehuru det anmårktes att ett, i förhållande till ångbolet, nog litet antal mjölkande 
kor underhålles. Åfven de uti den bördiga dalstråckningen utmed Karvia å befintliga 
torplågenheterne åro uti ett mårkbart framåtskridande, hvarvid åboernes håg år riktad 
på ernående af en stållning såsom sjelfbestående hemman. 

Skogen år genom åverkningar och fareldar till största delen förstörd, så att 
endast enstaka tallar på de flesta stållen qvarstå; inom Kihniö ser man likvål några 
båttre bestånd. Medelålders skog finnes något och unga tallplantor hafva uppspirat 
ur den förbrånda jorden. Kårren båra mest gran och mossarne åro dels kala, dels 
bevåxta med tvinig tall. Flötleder finnas från Kihniö trakten såvål åt Peråseinåjoki 
inom W a s a lån, som och utför en mångd backar och sjöar till Kairokoski såg och 
Kyrösjårvi s j ö ; stocken ifrån Karvia nedflötas långsmed Karvia sjö och å till K a r -
via såg. 

Bevakningen utgöres för nårvarande af två uppsyningsman med tvåhundra marks 
lön , två grånseskogvaktare, som hvardera erhålla åttatio mark, samt tre skogvaktare 
med fyratio mark i lön, af hvilka sistnåmnde en erhållit årlig gratifikation af likaledes 
fyratio mark. Några erinringar vid den föreslagna nya bevakningen, rörande bostål-
lenas fördelning och placering, åfvensom angående nödiga ansedda egobyten, har kom
missionen dels hår ofvan, dels redan uti det oss affordrade sårskilta underdåniga ut
låtandet haft Nåden anmåla. 

D e försåljningar af kronovirke, som från revieret förekommit, åro följande: 
a) utståmplad, öfverårig skog, 910 stammar eller 26,475 kubikfot, f ör 1,578 mark 76 
penni, b) tjårved af stubbar, rötter och torra tråd, 276,916 kubikfot, för 1,244 mark 
82 penni; c) slöjdvirke, 260 stammar eller 1,798 kubikfot, för 65 mark 29 penni, d) 
olofligen katad furu skog 6,342 stammar eller 90,726 kubikfot, för 643 mark 26 penni; 
samt e) af åverkare fållda tråd, 143 stammar eller 1,823 kubikfot, f ör 85 mark 80 
penni, utgörande sammanråknadt 3,617 mark 93 penni. 
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Det återstår kommissionen att inom Å b o och Björneborgs låns inspektions
distrikt i underdånighet redogöra för iakttagelserne uti Kankaanpää revier, hvartill 
höra uppgifterne uti nåstföljande tabell jemte bilagorna litt. 0 1 , 0 2 och 0 3 . 
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Tavastmon 

Marjakeidas 
Lainetkangas 
Jyllenkoski 
Östra Wihteljärvi 
Vestra Wihteljärvi 
Wenesjärvi 
Ylihonkajoki 

Jämijärvi ^ 
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D:o 

Kankaanpää 
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Summa 65,105.13 11 1 6 17 39 17,800116,400 

Kronotorpare och backstugusittare håfda hår för nårvarande 1,291.60 tunnland 
åker, ång och kårr, och hafva vid den föreslagne beskattningen fått sig tilldelade ytter
mera 272,80 tunnland åkerjord och 735,29 tunnland ängsmarker. Odlingsbar j ord finnes 
derutöfver 1,446,36 tunnland, hvaraf 1,109 tunnland kårr och mossar. A f utom revie
ret boende personer håfdas slutligen 11 tunnland 4 kappland åker och 1,651 tunnland 
30 kappland ång. 

Angående nödvåndigheten af en reglering af revierets skiften, medelst utbyten 
eller på annat sått, för att underlåtta skötseln och bevakningen af kronoskogen, åfven
som rörande denna bevaknings ordnande i öfrigt, har kommissionen i sitt hårförinnan 
afgifna underdåniga utlåtande redan haft tillfålle yttra sig. A f den nuvarande b e 
vakningspersonalen erhålla samtlige skogvaktarene, utom fyratio mark i lön, en årlig 
gratifikation af fyratio mark. 

P å den bekanta Tavastmon mötte oss en ny fiende till skogens föryngring, 
hvars härjningar, redan nu högst beklagliga, skola, om denne fiende icke kan utrotas 
eller i följd af bristande näring af sig sjelf möjligen försvinner, tillintetgöra all skogs-
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kultur och dermed allt det gagn man deraf, isynnerhet på denna mo har att vånta. — 
Efter undersökning genom kommissionen åtföljande öfverforstmåstaren Rancken, med 
anledning af de på den afbrånde mon ganska talrikt uppkomna tallplantornas dels 
tvinande, dels sammanklibbade utseende, har upptåckts att detta förorsakats och fort
far att åstadkommas af en insekt, benåmnd språttmasken, hvars bekantskap bemålde 
öfverforstmåstare gjort i Sverige, men ånnu ej förut påfunnit hår i landet —- ehuru 
kommissionen sednare igenkånde densamma på en mindre, likaledes brand mo i Lesti 
järvi kapell af W a s a lån. Denna insekts talrikhet och förstörelseförmåga åro så stora, 
att redan all nårvarande återvåxt på hela den flera mil långa Tavastmon synes i det 
närmaste förstörd, hvilket förhållande är så mycket betänkligare, som stora sträckor 
deraf numera helt och hållet sakna fröträd. P å ett par ställen af revieret äro under 
detta och förlidet år försök gjorda af forstmåstaren, med handsådd af såväl tall som 
granfrön, hvilka blifvit samlade vid forstinstitutet på Evois ; och hafva dessa försök 
lyckats så väl, att plantornas uppkomst redan kunde observeras. Men sålänge sprått
masken i lika grad som nu verkar förstörande, torde alla föryngringar åtminstone af 
tallskogen vara fruktlösa. 

Såsom redan år nåmndt, år nästan all större skog på sjelfva Tavastmon ut-
ö d d ; men åfven inom öfriga delar af revieret är den utglesad och består af ung eller 
medelålders skog, med här och der insprängda större tallar. D e ofantliga mossytorna 
åro mest kala eller glest beväxta med tvinig skog. Revieret saknar användbara flöt
leder, hvilka också för det närvarande ej tyckas vara särdeles behöfliga. 

Ifrån kronoskogen har sedan år 1860 försålts: d) utståmplad, öfverårig skog, 
1,873 stammar eller 20,881 kubikfot, för 2,081 mark 86 penni; h) tjärved af stubbar, 
rötter och torra träd, 872,842 kubikfot, för 1,597 mark 40 penni; c) slöjdvirke, 500 
stammar eller 3,598 kubikfot, för 154 mark 64 penni; d) olofligen katad furuskog, 
13,812 kubikfot, för 93 mark 14 penni; é) af åverkare fållda tråd 141 stammar eller 
1,086 kubikfot, för 57 mark 83 penni; samt / ' ) brännved och timmer af utdöd skog 
och b jörk , 41,046 kubikfot, för 126 mark 56 penni; eller tillsammans för 4,111 mark 
43 penni. 

Bland kronotorpen finnas många ganska vål häfdade och i godt skick, såvål 
de åt Lavia kapellgräns inom Wihteljärvi kronomark belågna, der jordmånen dock år 
stenig och trakten kuperad, som också inom Honkajoki kapell samt uppå Tavastmons 
östra sluttning, hvilken utgöres af en god och lättodlad kärrmark, samt lerjord. 

P å denna bördiga sluttning finnas trenne torp anlagda, hvaribland i synnerhet 
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Den 10:de Juli afreste kommissionen till Wasa läns vestra inspektionsdistrikt, 
hvarest undersökningarne börjades, ifrån Nummijårvi hemman inom Kauhajoki kapell 
af Ilmola socken, med Jalasjårvi revier. D e öfriga revieren i detta distrikt åro : Alavo , 
Alajårvi, Perho och Lesti, och får kommissionen i underdånighet öfver dessas areal 
samt folkmångd och öfriga förhållanden meddela följande öfversigtstabell: 

Revier. ^ o 

Befolkning Odlade egor. 

pr 

Torpräntor, enligt 
1862 års förslag. 
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Jalasjärvi 
Alavo 
Alajärvi 
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170.07 
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29.30 
31.92 

350 72 18 
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322 
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13,900 
21,890 

12,972 

245 
9,000 

12,145 
Summa | 395,228.30 62 197 375 344 600 463.91 913.24 672.17 350 72 18 8 1,100; 58,417 34,362 

Det vidstråckta område, som innefattas inom detta inspektionsdistrikts grånsor 
och hvars skiljda delar ofta åro på långt afstånd från hvarandra belågna, framter så 
betydliga olikheter såvål i afseende på skogsbestånd och vextlighet, som på til lgodo
görande af och vården om kronans egendom, att något allmängiltigt omdöme derom 
ej gerna kan afgifvas. Sålunda, då man på vissa orter, förnämligast inom Lestijärvi 
kapell, der äfven afverkning och försäljning af sågstock egt rum, finner några ganska 
vackra skogsbestånd, år högskogen i andra och tyvärr de flesta trakter helt och hållet 
förstörd. Medan revier finnas, der bevakningen år fullständigt organiserad och b o -
stållen för skogvaktarene på kronans bekostnad uppförda, sakna andra ånnu all b e 
vakning eller är den helt och hållet provisionel, samt dessutom sjelfva afskiljandet af 

Karhusaari år vål bebygdt och eger så stora odlingar att kommissionen anser det
samma icke låmpligt till skogvaktarebostålle, hvartill det år föreslaget, helst bostållet, 
enligt kommissionens åsigt, borde förlåggas invid eller på sjelfva mon. 
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Kommissionen, hvars undersökningar inom detta inspektionsdistrikt, i anseende 
till dess vidstråckthet, upptagit tiden från och med den 10:de Juli till och med den 
7:de Augusti , öfvergår nu, i föl jd af det ofvansagda, till en underdånig framställning 
af förhållandena inom hvarje revier särskilt, i den ordning hvaruti de besöktes, b ö r 
jande derföre med Jalasjärvi revier, hvaröfver kommissionen, jemte specielare uppgifter 
i bilagorna litt. P l , P 2 och P 3 , i underdånighet får meddela följande tabellariska 
öfversigt: 

Krono öfverloppsj ord. Församling. By7eller sam-
fällighet. 

1̂  

£.8 
II 

t 

CD 

a 
Ii 

> 
CD ^ 

CO pr 
St o 1° 

(K} »̂ 3 

^ § 

Huggbart 
virke. 

Krono öfverloppsj ord. Församling. By7eller sam-
fällighet. 

1̂  

£.8 
II 

t 

CD 

a 
Ii 

> 
CD ^ 

CO pr 
St o 1° 

(K} »̂ 3 

^ § 
f 
O 
o 
vr 

i" 

Ytter- och Öfvermark 
Ytter- och 

Ytter- och Öfvermark Kerpes Öfvermark 1,160.00 1 o 
Östermark Östermark Östermark 16,700.00 3 o — 3 — 
Lauhamaa Kauhajoki Wakkuri 7,725.63 1 
Trusankulmanmaa D:o Nummiiärvi 463.38 1 1 
]Nummenkangas D:o D:o 2,853.00 1 1 
Kaiihanevanmaa D:o D:o 3,418.39 \ 

Karhunkangas D:o D:o 1,646.70 > -1 -1 -1 -1 

Laineskangas D:o D:o 1,600.39 i 1 i 1 1 
Kivinevanmaa D:o D:o 1,440.47 
Ruskokallionmaa D:o D:o 789.28 1 -1 -t 
Kuilurinmaa D:o D:o 2,662.00 1 1 1 1 — 
Ilvesnevanmaa Jalasjärvi Ilveskorpi 2,825.95 1 • 
Wähäilvesneva D:o D:o 776.33 } 1 1 1 2 ' 65 
Myllyniemenmaa D:o Koskue 1,735.20 / 1 

1 Transport 1 45,796.72 l i o 1 7 1 4 1 8 1 65 —• 

kronomarken ej allestådes afslutad. Från kronotorpare med vederbörligen stadfåstade 
kontrakter och utgörande på grund deraf skatt till kronan, kommer man till andra, 
hos hvilka ett motsatt förhållande eger rum. Efter att, såsom i Alavo , hafva sett vål
håfdade och framåtgående lågenheter, möter man i Alajårvi och Perho små och van-
håfdade, stundom i ödesmål lemnade bosåttningar. Sjelfva jordmånen har på sådana 
stållen oftast för odlingen lagt oöfverstigliga hinder i vågen, medan densamma annor
städes, såsom i de till Ilmola socken hörande Jalasjårvi och Kauhajoki kapeller, år af 
en framstående rikhaltighet. 
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Transport 45,796.72 
916.28 

10 7 4 8 65 
Wasikkan e V an m aa Jalasjärvi Ilvesjoki 

45,796.72 
916.28 

> 1 Haaranevanmaa D;o D:o 197.05 > 1 X 

Reunamäenmaa D:o D:o 259.47 1 — — 1 
Maj an e van maa D:o D:o 72.80 1 — Sivumaa D:o D:o 16.88 1 
Saarisaarenmaa D:o Koskue 
Kalliomäenmaa D:o D:o > 2,908.65 1 1 1 7 2,027 — Luoma o. Kankaanpää D:o 

D:o J Mad esi uoman maa D:o Walli 2,844.00 2 1 1 2 2,015 — Liikajärvenmaa D:o D:o 3,750.00 1 1 1 1 764 255 
Madesnevanmaa D:o D:o 3,888.00 1 ^ 1 l r 1 3 211 27 
Kaapinmaa D:o D:o 130.00 1 S 1 — — 
S oi kk arin maa D:o D:o 163.00 1 j f — 1 — — Korvanevanmaa D:o Jalasjärvi 2,522.52 ^ l 
Rusterinmaa D:o D:o 2,280.00 } 1 1 1 — — — Iso Palonevanmaa D:o D:o 498.42 J f Kuoppaharj anmaa D:o Jokipii 126.50 1 
Peräseinäjoki Peräseinäjoki Peräseinäjoki — 1 1 — — — — 
Kurki Wirdois Kurki 18,000.00 3 3 — 14 17,545 12,690 

Summa 84,370.31 27 16 8 39 22,627 12,972 

Den inom Peräseinäjoki kapell befintliga ansenliga kronojorden har uti f ö re 
stående tabell ej kunnat till sin areal upptagas, emedan densamma ej ånnu år afrösad 
och forststaten derföre är i saknad af upplysande kartor och handlingar deröfver. 
Men j u längre ett sådant afskiljande af kronans mark från gemensamheten med en
skiltes egor fördröjes, desto mera är den förra utsatt för de menliga följderna af en 
der pågående sköfling af den återstående skogen och olämpliga bosättningar med de 
nuvarande innehafvarenes begifvande. E n uppsyningsman med trehundratjugo och en 
interims skogvaktare med etthundrasextio mark i årlig lön åro visserligen för bevak
ningen derstädes anställde, men kunna antagligen icke vid nämnde förhållande, med 
bästa vilja, någonting uträtta. Deremot har utbrytningen af kronojordarne inom Öster
mark socken redan hunnit afslutas, så att endast deras reglering genom utbyten mot 
skattejord ännu pågår, och hvarvid, enligt verkställande landtmätarens uppgift, flere 
bland de hemmansegare, hvilka på skedd uppmaning att ingå lämpliga egobyten, icke 
kunnat innan förrättningens afslutande dertill förmås, dock sedermera kommit till in-
sigt af sitt misstag och nu vore beredvillige att inlåta sig deri. Och kan kommissio
nen ej annat än på det högsta förorda verkstållandet af en dylik åtgärd, icke allenast 
här, utan på flere andra ställen inom detta särdeles sönderstyckade revier. Y i anse 
oss här böra i underdånighet sårskilt påpeka: Ytter- och Öfvermark kronojordar i 
Nerpes socken, Trusankulmanmaa inom Kauhajoki kapell, Wasikkanevanmaa, Haara
nevanmaa, Reunamäenmaa, som intagits och besittes af en enda kronotorpare, samt 
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Marjanevanmaa och Sivumaa, alla belågne inom Ilvesjoki samfållighet i Jalasjårvi ka 
pell, hvilka helst torde kunna kronan afhåndas, såsom bildande af skilj da skiften, i h ö g 
grad svåra, om ej omöjliga att bevaka. Utom ofvannåmnde för Peråseinåjoki öfver-
loppsjord sårskilt anstållde uppsyningsman och interims skogvaktare, utgöres bevak
ningen inom revieret af nio ordinarie skogvaktare, med en aflöning af tre å fyra 
tunnor spanmål och från sextiofyra till åttatio mark i kontant under de första femton 
åren, hvarefter lönerne minskas till en och en half k tre tunnor spanmål och högst 
åttatio mark i kontant. M e d undantag af en, hafva alla skogvaktare erhållit tvåhundra 
fyratio k ettusen mark i byggnadshjelp; sex af boställena åro bildade af gamla torp 
och de öfriga tre åro alldeles nya, och har kommissionen erfarit att byggnadshjelp en 
i allmånhet blifvit vål anvånd, i hvilket afseende kommissionen sårskilt får i under
dånighet uppgifva Hautala skogvaktarebostålle å Nummenkankaanmaa öfverloppsj ord 
i Kauhajoki kapell, såsom utmärkande sig ej mindre för ändamålsenlighet och ordning 
i förening med sparsamhet vid uppförandet, än ock för byggnadernes yttre utseende 
och fördelning samt inredning. Förutom ofvannåmnde personal finnas sex extra skog
vaktare antagne och så fördelade, att tre åro anställde på Kurki bys inom Wirdo is 
kapell öfverloppsj ord och de andra tre på den nyligen utbrutne öfverloppsj orden i 
Östermark socken jemte kronojordarne i Nerpes socken. Samtlige desse extra skogvak
tare åtnjuta etthundrasextio mark i årlig lön. 

Ehuru kommissionen anser de flesta revieren inom detta inspektionsdistrikt i 
allmånhet, och synnerligen i betraktande af deras spridda lägen, vara alltför vidstråckta 
för att kunna af en forstmåstarc med tillbörlig omsorg förvaltas, torde den nuvarande 
fördelningen likväl kunna bestå så länge, som den förhandenvarande skogens ringa 
värde g ö r dess bevarande mindre vigtigt och lättare att handhafva. M e d afseende å 
de sistnåmnde öfverloppsj ordarnes aflägsenhet från forstmåstarens stationsort Jalas
jårvi, och emedan de dessutom på alla sidor omgifvas af skogfattiga trakter, samt 
derföre åro utsatta för ständig åverkan, har kommissionen bordt hos Eders Kejserliga 
Majestät i underdånighet föreslå antagandet af ett bitråde åt forstmåstaren i detta re 
vier, helst af en person med forstmanna insigter, som jemte närmaste inseendet öfver 
skogvaktarene, egde i öfrigt utföra hvad honom vid revierets vård och derinom förefal
lande forstnårliga göromål kunde ombetros. 

Förhållandet med kronotorparene år inom revieret ganska oregelbundet och 
tarfvar en snar rättelse, för att icke urarta till laglöshet eller orättvisa. Sedan nem
ligen samtlige å kronojorden bosatte personer blifvit till afflyttning från sina lågenheter 
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uppsagde, hafva med den del af dem, som derpå godvilligt ingått, kontrakter om dags
verksskyldighet blifvit uppgjorda och af Eders Kejserliga Majeståts Senat för Finland 
år 1861 åfven stadfåstade, hvaremot några öfverenskommelser med de vågrande icke 
kommit till stånd och någon ranta af dem icke heller erlagts. Såsom en följd deraf 
hafva åfven de, som bundit sig genom kontrakter, blott motvilligt, uppfyllt sin åtagna 
dagsverksskyldighet, hvilken dessutom flerstådes törhånda blifvit för högt uppdrifven, 
och derföre icke sållan varit underkastade utmatningar. Råttsbegreppen tyckas bland 
denna klass vara ganska oklara, ty icke nöjde med att anse den jord , de antingen 
sjelfva upptagit och bebyggt eller genom k ö p till mer eller mindre höga priser sig 
tillhandlat, för sin lagliga egendom, göra de åldste bland dem åfven anspråk på hela 
det dem omgifvande området och fordra af dem, som sednare derstådes bosatt sig, en 
torprånta, hvilken af desse också lårer blifvit utan motsägelse erlagd. Sin grund hafva 
dessa förmenta anspråk ofta uti någon för sig gången landtmåtaresyn och derefter 
gjord ansökning om nybygges rättighet, ehuru ansökningen blifvit afslagen. Sålunda 
tror sig åboen å Kalliomäki, med anledning af en utaf honom till Kejserliga hofrätten 
ingifven skrift, vara egare ej blott till sitt för tvåhundra åtta rubel inköpta, utan också 
till flere andra i närheten liggande torp, dessa såsom skattskyldige under honom. E n 
dylik öfverhöghet anser sig åboen å Myllymäki kronotorp äfven berättigad till, på 
grund af Finansexpeditionens i Kejserliga Senaten bref af den 20:de Februari 1861 
till Guvernören i länet, hvarigenom han tillsvidare bibehållits vid besittningen af sin 
innehafda torplågenhet, den han för öfrigt ganska vål bebrukar och häfdar. Likaså har 
en Abraham Danielsson Mujukangas, som bebor Ilvesharju backstuga, troligen i föl jd 
af ett syneinstrument af år 1851, deri hans högst usla lägenhet värderats till 1,678 
rubel 20 kopek och föreslagits till nybygge med åtnjutande af fyratio års frihet, af 
Guvernören i länet medelst resolution af den 30:de Oktober 1862 undfått rättighet att 
ostörd tills vidare å lågenheten qvarsitta. Denne Mujukangas har redan år 1859 va 
rit anklagad för, ehuru han ej då kunnat öfverbevisas om, åverkan i kronoskogen och 
år för närvarande åter instämd för rätta med anledning af en dylik anklagelse. B e 
klagligtvis lära åverkningarne på sednare tider icke aftagit, utan fast hellre ökats, och 
åro också svåra att förhindra, i anseende till bevakningsområdenas storlek, som i m e 
deltal utgör 5,300 tunnland. 

Torpen äro i allmånhet så till byggnader som håfd uti försvarligt skick och 
några till och med ganska goda, såsom bland andra ofvanberörde Myllymäki, men också 
åro många af dem små och dåliga, hvari de ofta återkommande frosterne må hafva sin 
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del. Jordmånen år dock för det mesta ganska god, bestående af mylla på dels ler-
dels fast sandblandad lergrund, hvarom åfven de utmårkta odlingar man finner på 
hemmanen i Kauhajoki och Kurikka kapeller, samt de förträffliga ångsmarkerne inom 
Jalasjårvi båra vittne. Dessa sednare åro uppkomne genom kårrbruk, som inom sock
nen år allmånt och lönande, då en nastan outtömlig rikedom på odlingsbara kårr- och 
mossmarker förefinnes, med förmultnad, god dyjord, hvilande mest på lergrund. Flere 
sådana hafva under t. f. forstmåstaren Eosells ledning, med begagnande af krono
torpare dagsverken och allmånna understödsmedel, blifvit under missvextåren belagda 
med diken, utgörande en långd af tillhopa 71,093 famnar, för en kostnad af 17,242 
mark 59 penni. Kommissionen har besett och kunnat undersöka flere bland dessa 
förut vattendrånkta kårr, såsom Ilvesneva invid Ilvesjoki å, Madesneva vid Madesjoki, 
Karjaneva, hvars utlopp år Someroluoma back, Joutenneva, med flera, alla inom J a 
lasjårvi kapell, samt om dem samlat följande uppgifter: till gråfning af 26,100 famnar 
diken å Madesneva, hvarigenom 1,642.40 tunnland blifvit torrlagde, har åtgått 7,926 
dagsverken eller 7,394 mark 94 penni; på Karjaneva har torrläggningen af 358.33 
tunnland med 5,257 famnar diken kostat 1,314 mark 25 penni; och på Joutenneva år 
med 1,906 famnar diken torrlagdt 249.62 tunnland, för en kostnad af 476 mark 50 
penni, dervid, efter å orten vanlig ersättning, två och en half ä tre alnar breda diken 
i dagen betalts med aderton å tjugofyra penni famnen, samt gråftning med sextio penni 
kapplandet. 

Utarrenderingen af dessa betydliga odlingsmarker, antingen uti större skiften 
eller ock i mindre lotter, men i hvardera fallet med den säkerhet för dikenas under
håll som kan pröfvas antaglig, anser kommissionen böra påskyndas, helst sådana ar
renden uppgåfvos komma att med begårlighet emottagas; men i afseende derå år n ö 
digt att de många åar och bäckar, som genomflyta trakten och bilda naturliga aflopp 
för mossarnes vattensamlingar, med det snaraste upprensas och fållas, hvarigenom åf
ven flötleder kunde åstadkommas såväl för detta, som för Karvia revier af A b o låns 
inspektionsdistrikt. Dessa rensningar och fällningar böra dock icke öfver höfvan f ö r 
dyras, genom att öfverskrida hvad för nåmnda åndamål år oundvikligen nödigt. 

Skogen år på de flesta stållen, i föl jd af åverkningar och fareldar, uti ett högst 
otillfredsställande tillstånd i afseende å tillgången på gröfre virke, hvaraf, med undan
tag af något obetydligt, som återstår inom Jalasjårvi kapell, det hufvudsakligaste före 
finnes å Kurki öfverloppsj ord i Wirdois socken, enligt ofvanintagna uppgifter, hvilka 
likvål åro approximativa och ej grunda sig på någon noggrannare taxering af skogen. 
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Från Jalasjårvi anlånde kommissionen till Alavo revier hvaröfver hår, med 
hånvisning till bilagorna litt. Q l , Q2 och Q3 i underdånighet meddelas följande tabell: 

> 

o E 
> 

a-^ 

Huggbart 
virke. 

Krono öfverlopps-
jord. Församling. By eller sam-

fällighet. 
E B o-

^ O) 
EDO ^ 

ct) ter 

1̂  
p; O 

I ? 
f 

w 
a> 
(X> y-^ O 

^ 3 a> O Q 
ö B' 

crq p 

? 

Pedersöre kronojord Lehtimäki Lehtimäki 15,485.00 3 3 14 
Wuosisalo Alavo Sydänmaa 520.61 
Kalliolampi D:o D:o 341.09 — 1 — 
Kettula D:o D:o 597.98 '14< — 1 — 
Riitaaho D:o Alavo 216.6f — 1 — 
Kontoniemi D:o D:o 4,777.86 — — 15 
Sydänmaa 
Housulampi 

D:o D:o 7,565.00 — — 15 — Sydänmaa 
Housulampi D:o D:o 4,432.00 — — 8 — — 

Summa 33,618.21 14 3 3 55 — 

Detta revier, som å ena sidan år det till omfånget minsta i hela inspektions
distriktet, år å andra sidan också det minst framskridna i afseende å ordnandet, b e 
tråffande vården och tillgodogörandet af kronojordarne; ty ehuru dessas utbrytning år 
afslutad och afrösningen som båst försiggår, har forstmåstaren ej omhånderfått fuU-
ståndiga kartor och handlingar, i saknad hvaraf icke ens arealen kunnat af honom 
med fuUståndig noggrannhet uppgifvas. Betydliga egor inom kronojordarne besittas 
och håfdas ånnu af nårboende hemmansegare, hvilka egor böra dem frånvinnas; men 
likasom intet i sådant hånseende vore att befara, fortfara desse med vidare nyodlin
gar, hvarom kommissionen flerstådes varit i tilKålle att öfvertyga sig. — Sagde o d 
lingar jemte öfriga odlingsbara kårr och mossar, hvarpå revieret år ganska rikt, 
torde, såsom kommissionen ofvanföre haft Nåden föreslå, kunna på offentliga auk
tioner upplåtas på arrende eller ock åt deras förra innehafvare utarrenderas. 

D e öfriga delarne af kronoskogarne åro bevåxta med ung tall och löfskog, såsom bland 
andra den, på landtryggens norra sluttning inom södra delen af Kauhajoki kapell b e 
lågna, vidstråckta Lauhanmaa mohöjd, som ånnu saknar all bevakning. D e stora 
mossarne åro mest kala. 
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Det i kommiséionenö väg dernåst liggande, eller Alajärvi revier är till storlek, 
samt bevaknings- och öfriga förhållanden, såsom hår nedan, jemte bifogande af b i 
lagorna litt. E l — R 4 , i underdånighet skall uppgifvas. 

A f ofvanuppgifna skål år heller ingen taxering af kronoskogen ånnu gjord, 
hvarföre t. f. forstmåstaren också ej kunnat uppgifva approximativa beloppet af det 
derinom förhandenvarande huggbara virket. Att detsamma dock ej år betydligt, der
om har kommissionen under sina vandringar kommit i erfarenhet, såvida skogen, som 
i synnerhet genom öfvergångna fareldar förhårjats, befunnits till det mesta bestå af 
ung tall och löfskog, med en och annan gammal, mer eller mindre skadad öfver
ståndare; stållvis finnas likvål åfven ganska goda bestånd af medelålders tråd. 

Oafsedt det dåliga skick, hvari skogen för nårvarande befinner sig, behöfver 
den vårdas, om deraf någon återvext skall vara att förvånta; men då tills nu inga 
skogvaktare åro tillsatte, och det antal, som jemte antalet bostållen, uti ofvanstående 
tabell finnes upptagne, ånnu endast åro föreslagne, och åfven de blott för den till 
detta revier hörande delen af den såkallade Pedersöre kronojord, af omkring 15,500 
tunnlands v idd ; — anser kommissionen sig böra i underdånighet tillstyrka desse skog
vaktares snara tillsättande och dessutom föreslå bildandet af åtminstone fem andra b e 
vakningsområden, för hvilka lika många skogvaktare åfvenledes snarligen borde an
tagas. Den föreslagna skogvaktareaflöningen utgör tre k fyra tunnor spanmål och 
sextio mark i kontant. 

Beskattningen af kronotorpen år hår lika litet ordnad som inom föregående 
revier, i det nemligen en del åboer, sjutton till antalet, ingått kontrakter om dagsverks
skyldighet till kronan, men lika litet som de öfrige, på ett och annat undantag når, 
utgjort några dagsverken. Flera bland dessa torp, såsom exempelvis Saari, Saarenpåå, 
Kontoniemi och Ilosalo, åro vålhåfdade och vålmående i synnerhet genom ett ganska 
vidsträckt kårrbruk, hvartill markens allmånna beskaffenhet föranleder. 

Någon afverkning eller virkesförsåljning har inom revieret icke egt rum. En 
genom ofvanberörde Pedersöre kronojord löpande å, Levijårvenjoki, år flötbar och en 
ganska behöflig kommunikationsvåg mellan torpen, af en och en fjerdedels mils långd, 
har med understödsmedel blifvit upptagen. 
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> 
o ^ 

Huggbart 
virke. 

Krono öfverloppsjord. Församling. By eller sam-
fällighet. 

g-H. E 
S-

i 
ia-
^ ? pj p 
ö g. 

n o 

zn 
CD' 
05 

CB 
pr 

Pedersöre f. d. sockne 
allmänning. 

Alajärvi 
Soini i 71,101.71 16 16 63 _ 245 Pedersöre f. d. sockne 

allmänning. 
Alajärvi 
Soini 

Summa 71,101.71 — 16 16 63 — 245 
D e genom Eders Kejserliga Majeståts Nådiga resolution af den 8:de Apri l 

1857 under forstnårlig vård öfverlemnade Pedersöre f. d. sockne allmånning eller så
kallade fyllnadsskog och Alajårvi öfverloppsjord innefatta en areal af 85,000 tunnland, 
hvaraf 38,000 tunnland båttre skogsmark och 8 ä 9 tusen tunnland båttre mossar. V i d 
reglering af revieren år 1864, åro 15,485 tunnland mark med derå anlagda sexton torp 
från förstnämnde egosumma afskiljde och öfverförde till A lavo revier, ehuru det vill 
synas kommissionen lämpligare om dessa i ett sammanhang liggande marker fått f ö r -
blifva under en dem gemensamt förvaltande forstmåstarc, och Alavo distrikt hellre 
blifvit tillökt med den till Jalasjärvi revier hänförde krono öfverloppsjotden inom 
Peräseinäjoki, eller ock med den till det sednare revieret hörande Kurki öfverlopps-
jorden i Wirdo is socken. Skäl för den nuvarande indelningen måste vål hafva f ö re 
funnits, ehuru de ej åro kommissionen bekanta. 

Inom Alajårvi reviers område ligga aderton hemman, af tillhopa 3y24:dels 
mantals storlek, utom en större mångd spridda urfjellsängar, utgörande jemte de 
nämnde hemmanen omkring en femtedel af revierets hela areal. Huru mycket ett så
dant förhållande försvårar skötseln af den, till föl jd af fareldar, åverkningar samt i 
synnerhet det i orten öfliga tjärubrännandet af katved, redan helt och hållet utblottade 
kronoskogen, år lått insedt, hvarföre kommissionen här, likasom i fråga om många andra 
trakter, anser sig upprepadt för Eders Kejserliga Majeståt böra i underdånighet fram
hålla vigten och nödvändigheten af att genom utbyten eller inköp bringa sådane en
klaver i kronans ego, äfvensom att om ock ej alldeles förbjuda, så åtminstone inskränka 
den af såväl kronotorpare som hemmansegare nu fritt begagnade betningsrätten på 
kronans mark. I sammanhang härmed får kommissionen underdånigst anmåla bonden 
Matts Eriksson Nygårds från Alajårvi b y hos kommissionen framställda önskan, att 
emot skogsmark få utbyta en sin inom krono öfverloppsj orden liggande urfjellsång om 
13.43 tunnland. 
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Detta revier år indeladt i sexton bevakningsområden med hvar sin skogvaktare, 
af hvilka femton i byggnadshjelp erhållit etthundra å ettusen mark och tvenne deribland 
upptagit alldeles nya torplågenheter. Skogvaktareaflöningen år från två till fyra tun
nor spanmål och från sextiofyra till åttatio mark i kontant årligen, under de första 
femton åren, hvarefter den minskas; medeltalet af områdenas storlek utgör nåra 5,400 
tunnland, men en af skogvaktarene har, i föl jd af lokala omståndigheter, fått 9,000 
tunnland att bevaka, medan en annan har endast 2,400 tunnland. Det förhållande, 
-som redan anmårkts för A b o och Björneborgs låns inspektionsdistrikt, nemligen att ej 
alla till skogvaktare utsedde kronotorpare velat en sådan befattning emottaga, har egt 
rum åfven hår, dock sålunda att de, i stallet för de vågrande, utnåmnde nya skog
vaktarene sedermera och efter frivilliga aftal tillöst sig torpen, utom en, Johan Matts
son Stål, som icke kunnat eller velat till den under sistlidne Apr i l månad slutligen 
afhyste förra egaren, Abraham Johansson Lassila, utgifva den af den sistnåmnde for
drade utlösen, och således tilltrådt torpet utan erlagd ersåttning, hvars belopp, enligt 
af t. f. forstmåstaren jemte tvenne gode mån år 1863 verkställd värdering, utgör 111 
rubel 50 kopek, motsvarande 446 mark, men efter en, på Lassilas eget föranstaltande, 
år 1865 verkställd synevärdering uppgår till 703 mark. Dessa förråttningsinstrumen-
ter och särskilta andra handlingar och bevis, som Abraham Lassila, under den 21:sta 
sistlidne Maj , till underskrifven ordförande insändt jemte en skrift, deri han anhåller 
att genom kommissionens åtgärd undfå ersättning åtminstone för sina å torpet nedlagde 
kostnader, får kommissionen hårhos, under bil. litt. S., i underdånighet inlemna och 
vågar kommissionen hysa den förhoppning, att skälig godtgörelse skall sökanden i 
Nåder tilldelas. 

Utom i förenåmnda fall hafva åboerne å Knuutila, Haapala och Kisula back
stugor för åverkningar i kronoskogen blifvit af Häradsrätten år 1864 dömde till af
hysning; i föl jd hvaraf dessa backstugor nu stå i ödesmål. 

Sedan guvernören i länet år 1858 afgjort frågan angående kronotorparenes 
dagsverksskyldighet och åboerne å Leipäjoki med flera andra torp deröfver anfört 
underdåniga besvär, har Eders Kejserliga Majeståt, medelst ett år 1859 meddeladt 
utslag, i Nåder förklarat dagsverks åliggandet till kronan böra vidtaga samma år 1859; 
utgörande dessa dagsverken från trettio torp tillsammans sexhundrasex dagar. Seder
mera då samtlige torpare, sådant oaktadt, vägrat fullgöra detta åliggande, har guver
nören, på forststatens derom gjorda anhållan, uti en år 1864 meddelad resolution f ö r -

7 
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ordnat till afhysning af fem bland dem, nemligen: Westerbacka, Pokela, Kåhkipuro, 
Leipåjoki och Luoma, utan att resolutionen likvål ånnu gått i verkstållighet. 

F ö r kommissionen hafva desse kronotorpare förklarat, att deras vågran skett 
af oförstånd och att de visserligen inse sig böra erlågga någon skatt till kronan, men 
att de hellre önskade se den förvandlad till en ranta i kontant. Den uti kommissio
nens underdånigst framställda tabell öfver hela inspektionsdistriktet införda torpråntan 
år enlig med ett af forststaten år 1862 uppgjordt nytt förslag till beskattning, för 
detta revier utgörande, för 61 torp tillhopa 322 dagsverken eller 18 tunnor 8 kappar 
spanmål eller 352 mark 72 penni. 

Torpen åro i allmånhet icke af någon framstående beskaffenhet, ehuru några 
bland dem dock åro försvarligt håfdade och till hvilka sistnåmnde kan råknas ofvan
berörde Leipåjoki, der odling af fodervexter förekom. Men öfverhufvudtaget år j o r d 
bruket hår endast ett utmerglande af all vextkraft, hvarefter markerna lemnas öde och 
kala. Ganska god åkerjord, bestående af lera, finnes i synnerhet utmed strånderne af 
Kuninkaanjoki vattendrag, ehuru jordmånen för öfrigt ofta år stenig och mager. A f 
de många mossarne åro flere, hvaribland Teirineva om 320 tunnlands vidd, mer eller 
mindre odlingsbara och till en del också odlade. Sådana till odling tjenliga kårr åro 
af forststaten, under loppet af år 1857 utarrenderade till en areal af 79.90 tunnland för 
en sammanräknad arrendesumma af 93 rubel 70 kopek eller 374 mark 80 penni, utan 
att dock härintills någon afbetalning derå skett, och lära nya arrende kontrakter vara 
till Kejserliga Senaten, i afseende å pröfning och stadfästelse insände. 

A f förenämnde mossar äro flere, med begagnande af allmänna understödsmedel, 
utdikade för en sammanlagd summa af 18,176 mark 85 penni, hvarvid antalet dikes
famnar utgör 45,694. Dessutom har åren 1865 och 1866, under t. f. forstmåstaren 
Forsells ledning, en ny och för trakten särdeles gagnelig kommunikationsväg genom 
kronoskogen blifvit dragen och upparbetad på en längd af fjorton verst, för 3,775 
mark 4 penni. Denna väg, som vid Nygård hemman utgår från allmänna landsvägen, 
mot Honkaniemi och Palojärvi hemman, till hvilka ännu nåra tre verst af vågen, öfver 
hemmanens mark, återstår att bygga, leder förbi tretton kronotorp och tre hemman, 
hvilka deraf draga den närmaste nyttan, och år försedd med trenne större broar, en 
af trettiotre famnars och tvenne af femton famnars längd, dessa sednare likväl ej ånnu 
färdige. Likaså hafva, under de sednaste åren, åfvenledes för understödsmedel, tvenne 
bäckar, Tikkapuro och Pitkåjärvenpuro, med en sammanräknad kostnad af 588 mark 
78 penni, blifvit upprensade. 
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F ö r att från Alajårvi förflytta oss till Perho, nödgades vi göra en omvåg öf 
ver yttersta vestra andan af Kivijärvi kapell, som hörer till lånets östra inspektions
distrikt, och hafva derunder tvenne gånger öfverrest Maanselkä landtås, — den sednare 
gången på samma väg som sistlidne höst, — samt förnyadt varit i tillfålle att beklaga 
förödelsen af skogen, hvars bevarande hår borde vara af största vigt. D o c k har f ö r 
störelsen i denna trakt ånnu ej uppnått samma höga grad, som vi förut i denna som
mar kunnat bevittna på den såkallade Tavastmon. 

Angående Perho revier får kommissionen, med stöd af bilagorna litt. T I och 
T 2 , underdånigst meddela följande tabellariska uppgift: 

Krono öfverlopps
jord. Församling. By eller sam-

fällighet. 

I 

pr 

I-i Cb 
P » < 

Cb ?r 

w O 

Huggbart 
virke. 

f 
S" 

Halso 
Perho östra 
Perho vestra 

Halso 
Perho 

D:o 

Halso 
Perho 

D:o 

17,211.84 
46,110.21 
27,944.02 

5 ( — 13,400 
500 

9,000 

- 5 - 17 13,900 9,000 Summa | 91,266.07 

A f den stora jordvidd, krono öfverloppsjordarne inom detta revier intaga och 
hvaröfver kartor och handlingar af forstförvaltningen ånnu ej omhånderfåtts, hvarföre 
också antalet skiften ej kunnat uppgifvas, åro 44,275.74 tunnland skattbar j ord och de 
återstående 46,990.33 tunnland impedimenter, hvaribland de många och sanka mossarne 
intaga ofantliga sträckor. V i d jordmånens i allmånhet, med undantag af vissa trakter 

Utom berörde backar finnas inom revieret tvenne större flötleder, nemligen: 
Kuninkaanjoki, som, kommande från Soini kapell, genom Alajårvi tråsk leder ut till 
Lappajårvi sjö, samt Savojoki å, som genom Windala kapell utflyter i samma sjö, 
hvilken åter genom Esse å faller ut i hafvet. Nedför hvardera af förstnämnde åar 
flötas årligen trettio k fyratiotusen stockar, uppköpte inom Soini och Karstula kapeller. 
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Nåstnåmnde eller Iesti reVier, som år det vidstråcktaste inom Wasa vestra in
spektionsdistrikt, innefattas inom tvenne af sistsagde sockens kapeller, Toholampi och 
Lestijårvi, och år, i fråga om ordnandet af de förhållanden kommissionen eger att 
undersöka, långre framskridet, ån de af oss sednast besökta revieren. Kommissionen 
har Nåden deröfver lemna följande uppgifter, grundade å hårjemte i underdånighet 
bifogade bilagorna litt. U l , U 2 och tTS. 

inom Perho öfverloppsjord, magra och dels sanka, dels steniga beskaffenhet kan det ej 
förundra att odlingen år ringa och de nu befintliga torpen och backstugorna för det 
mesta uti ett högst dåligt skick, så att deribland många till och med lemnats öde , 
medan befolkningen, under påtryckning af hungersnöden, begifvit sig ut till båttre 
lottade delar af landet. Det öfverhandtagna tjårubruket har hår, likasom öfverallt der 
det hejdlöst bedrifves, alstrat fattigdom och förödelse; odlingen af jorden år försum
mad och sålunda saknas öfverallt ångar, hvarigenom kreatursfodret utgöres endast af 
det dåliga höet från mossar och myror. Att ingen skatt finnes kronotorparene åsätt 
eller af dem gerna kan utgöras, år helt naturligt. 

A f sjelfva skogen kan under nåmnda förhållanden ej heller mycket finnas i 
behåll, dock qvarstå ånnu inom Perho östra kronojord ett antal huggbara tråd, ehuru 
åfven der endast ganska glest. U n g tall- och björkskog synes emellertid uppspira och 
skall såkert i en framtid komma sig före, såframt den får åtnjuta erforderligt skydd 
genom behörig bevakning, hvilken nu, såsom provisionel, år ganska otillråcklig, då på 
hvarje af de, med en aflöning af 192 mark, antagne skogvaktarene faller sig ett o m 
råde af 18,000 tunnland att bevaka. 

Flötleden hårifrån ned till hafskusten utgöres af Perho å, hvars upprensning, 
genom våg- och vattenkommunikationskårens försorg, som båst fortgår. 

D e n stora öfverloppsj orden inom Halso predikogåll består af nastan oafbrutna, 
sanka mossar och kårr. Och då den i brist på våg, som skulle afskåra floddalarne 
parallelt med kusten, år icke allenast ofarbar utan till och med för fotgångare nastan 
otillgånglig, har kommissionen, för att komma till det följande och sista revieret inom 
distriktet, nödgats göra omvågen utför Gamlakarleby och uppför Lohteå socknar. 
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Krono öfverlopps
jord. Församling. By eller sam-

fällighet. 

a> 

P M. 

es o 

CD 

pr 

E 
s-

M O) 
p o <j 

Cl, p 

^E 

f 

I I 

tr 

Huggbart 
virke. 

Krono öfverlopps
jord. Församling. By eller sam-

fällighet. 

a> 

P M. 

es o 

CD 

pr 

E 
s-

M O) 
p o <j 

Cl, p 

^E 

f 

I I 

tr 

CO 

f 
s-
o 
pr 

•S 
a> >-i 
CO 

Toholampi 
Lesti 

Toholampi 
Lestijärvi 

Toholampi 
Lestijärvi 

31,422.00 
83,450.00 

1 
1 

5 
17 

5 
17 

14 
9 21,890 

100 
12,045 

Toholampi 
Lesti 

Toholampi 
Lestijärvi 

Summa 114,872.00 2 22 22 23 1 21,890 12,145 

Bevakningen inom detta revier år fuUståndigt ordnad genom dess indelning i 
bevakningsområden, anställning af ordinarie skogvaktare och desses förseende med b o 
stållen, sålunda att tio gamla torp blifvit dertill utsedda och tolf nya anlagda, med en 
byggnadshjelp af sexhundra mark för de förra och ettusen mark för de sednare. Dessa 
tjugutvå sårskilta bevakningsområdens medelstorlek år sålunda 5,200 tunnland, ehuru 
den för olika skogvaktare omvexlar från 4 till 7 tusen tunnland. Bland åboer å åldre 
torp, hvilka blifvit till skogvaktarebestållning föreslagne, hafva tre, nemligen: Jonas 
Jonasson Kalliokoski, Erik Abrahamsson Isokangas och åboen å Puusaari, vågrät att 
denna befattning emottaga, i följd hvaraf trenne områden hårintills saknat behörig b e 
vakning. Men sedan Erik Isokangas numera antagit den erbjudna anställningen och 
en annan blifvit utsedd och tillförordnad i stället för Puusaari, är för närvarande en
dast ett skogvaktareområde utan bevakning. Skogvaktarelönerne under de första fem
ton tjensteåren äro bestämda till en å fyra tunnor spanmål och sextiofyra å åttatio 
mark i kontant, men komma att efter förloppet af nämnde tid minskas. En anmärk
ning betråffande bestämmandet af skogvaktareaflöningarne, såvål här som annorstädes, 
kan kommissionen icke underlåta att i underdånighet framställa, nemligen att desamma 
enligt kommissionens åsigt, rätteligen bordt beräknas efter hvarje bevakningsområdes 
relativa storlek och det besvår dess bevakande medför, samt utgå till fullt belopp in
till dess att samtlige andra kronotorpare inom revieret äfven tillhållas att den med 
dem öfverenskomna eller eljest påförda skatten verkligen utgöra. Först då kunde 
torpråntan från skogvaktareaflöningen afdragas, emedan man ej kan förtänka skogvak
taren, som mången gång endast af fruktan för möjl ig afhysning emottagit sin anställning, 
om han finner sig förfördelad genom att från sitt boställe utgöra en afgåld, som icke 
uttages från de öfriga, med hans lågenhet likställda torpen. Åfven angående sjelfva 
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beståmningarne af skogvaktarebostållena och den dem tilldelade bjggnadshjelpen före 
komma åtskilliga omståndigheter, dem kommissionen anser sig böra i underdånighet 
framställa först efter slutadt uppdrag och i sammanhang med de öfriga allmånna o m 
dömen och förslag, som kommissionen då skall hafva Nåden till Eders Kejserliga M a -
jeståt inlemna. 

Kommissionen har blifvit gjord uppmärksam på den kostnad och tidspillan, 
som förorsakas skogvaktarene genom nödvåndigheten att afhemta sin lönespanmål från 
Jakobstad på ett afstånd af sjutton mil, — en svårighet som visserligen äfven i större 
eller mindre grad förekommer på andra orter, — äfvensom att alla förefallande pen
ningetransaktioner med den vid Eaumo lastageplats, på nio mils afstånd hårifrån, b o 
satte forstkassören för revieret förete ölägenheter, hvaribland dröjsmålet med qvartals-
lönernes utbekommande år en. 

Samma orsak, som förut öfverallt gifvit sig tillkänna, synes åfven hår varit 
anledningen till ofvannåmnde trenne kronotorpares vägran att emottaga de dem er
bjudna skogvaktarebefattningar, nemligen en för åboerne på kronotorpen i allmänhet 
gemensam håg efter nybyggesråttigheter, hvarom också de fleste inom detta revier 
ansökt och i hvilket afseende åfven landtmätaresyner blifvit förrättade. P å samtliga 
dessa ansökningar har guvernören i lånet resolverat till afslag, hvaröfver flere af s ö -
kanderne, bland dem åboerne å Puusaari och Kalliokoski, hos Eders Kejserliga M a -
jeståt anfört underdåniga besvår, som ånnu, åtminstone hvad angår desse sistnåmnde 
besvärande, torde bero på Nådigt afgörande. I sammanhang härmed har kommissio
nen anmårkt att till antalet af kronotorp å Lesti öfverloppsjord blifvit hänförd Päivä
rinta, enligt Kejserliga brefvet af den 2:dra Oktober 1840 från Veidels mantals hem
man till kronotorp ined åsätt stadgad ränta af fyra kappar spanmål och trettioåtta k o 
pek silfver i kontant förmedlade lågenhet, ehuru den rätteligen icke torde höra under 
forstförvaltningen. 

Kronotorpen, af hvilka en del förete en temmeligen god håfd, åro föreslagne 
till en beskattning af från ett till och med tjugo dagsverken årligen, utgörande till
sammans för hela revieret etthundra trettiotre dagsverken, hvilka Jikvål ånnu ej utgått. 
Kommissionen b ö r hår uttrycka sin gjorda iakttagelse derom att vid de, icke blott 
inom de olika inspektionsdistrikten, utan också inom de skiljda revieren af samma 
distrikt, upprättade beskattningsförslagen, inga förut bestämda och gillade enahanda 
grunder tyckas blifvit följde, utan berott på skattlåggningsmånnens individuella åsigter, 
^om icke annat kunnat ån variera^ 
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Undersökningen af krono öfverloppsjordarne inom nästnåmnda eller Dleå in
spektionsdistrikt påbörjades den 10:de och fortsattes till och med den 24:de Augusti, i 
den utaf revierens inbördes låge angifna ordningen, hvarvid likvål det yttersta eller 

Lesti revier år ånnu hittills det enda, som blifvit försedt med forstmåstare
bostålle, hvartill kronan för 1,768 mark inlöst ett till Lestijårvi b y hörande hemman, 
benåmndt Hola, och dit våg för en uppgifven kostnad af 2,500 mark blifvit genom
bruten och för nårvarande upparbetas, från den emellan Kivijårvi och Lestijårvi ka 
peller för icke alltför långesedan iståndsatta kommunikationsvåg. 

E n gemensam och beqvåm flötled för hela revieret år Lestijårvi betydliga sjö 
och den derifrån utlöpande Lesti eller, såsom den också kallas, Eaumo å, vid hvilken 
hårintills funnits endast Eaumo, nere vid hafsbandet och allmånna strandvågen belågna 
såg, som dock numera fått en konkurrent uti en annan i Ylikannus kapell nyuppförd 
såganlåggning. Till den förra har under sednare åren uppköpts kronostock till ett antal 
af tretusen om året och till ett pris af fyra penni för kubikfoten. Utståmpling och 
afverkning fortgår; och har kommissionen varit i tillfålle att bese fjolårets hyggesplats, 
der stubbar af tvåhundra och tvåhundrafemtio års ålder visade spår af ett ganska vac 
kert bestånd. Likaså besöktes den trakt, benåmnd Katajasalonkangas, som år b e 
ståmd att under nåstföljande vinter afverkas och der vi funno god sågstock, ehuru 
uti glesare bestånd till följe af öfvergångna fareldar, hvilka flerstådes åfven inom detta 
revier gjort betydlig skada. Hår upptäcktes, ehuru på en mindre yta, den redan från 
Tavastmon bekanta och ofvanföre omnämnda språttmasken. 

Jordmånen inom Toholampi kapell är betydligt bättre ån den inom Lestijärvi, 
hvarföre också i det sednare en gles odling finnes till, endast närmast Lestijärvi s jö, 
medan man i Toholampi möter välmående hemman med en framstående befolkning 
och vålhåfdade egor utmed hela Eaumo ådal, hvilket vattendrag, liksom andra dylika 
i hela vestra kustlandet, är den puls, som underhåller lif och rörelse i kringliggande 
trakt. 

Kommissionen, som för sitt vidare framtågande här mötte samma hinder som 
förut, att från den ena floddalen komma öfver till den andra, fann sig nödsakad att 
taga vågen genom Lohteå och Kalajoki socknar, till Sievi nybildade socken i Uleå 
inspektionsdistrikt af Uleåborgs lån. 
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Muhos revier, som, ehuru varande af mindre betydenhet och omfång, skulle fordrat 
en långre resa norrut, lemnades obesökt. 

Förrån kommissionen afgifver underdånig redogörelse för de skiljda revieren 
hvart för sig, går kommissionen att först framställa följande allmånna och summa
riska öfversigt öfver inspektionsdistriktet i dess helhet: 
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Kalajoki 
Pyhäjoki 
siikajoki 
Muhos 

184,900.00 
151,788.48 
159,482.00 

76,363.00 

14 
13 
12 
4 

98 
52 
62 
1 

133 
92 
82 
8 

143 
86 
91 
7 

246 
178 
184 
13 

213.73 
107.79 
172.45 

3.20 

720.87 
1,461.86 

68.00 
143.82 

86.58 
37.90 
22.30 

4,50 

— — 27 
51 23 

3 

8,600 
27,569 

129,009 
2,100 

-

28,300 

Summa 572,533.48 43 213 315 327 621 497.17 2,394.55 151.28 — — 78 40| 3 167,278|28,300 

V i d jemförelse af inspektionsdistriktens samt forstrevierens tilltagande v id 
stråckthet, j u långre man kommer norrut och bevakningspersonalens mångd, faller det 
lått i ögonen att denna sednare i samma förhållande aftager. T y redan uti W a s a 
låns vestra distrikt utgjorde medeltalet af bevakningsområdenas storlek 6,375 geome
triska tunnland, och i Uleå inspektionsdistrikt finner man, genom beräkning enligt 
ofvanstående tabell, att detsamma utgör 13,315 tunnland och således mera ån dubbelt 
emot det förra samt tre till fyra gånger medeltalet af revierens storlek inom de södra 
lånen, hvilken vidstråckthet ånnu ökas genom öfverloppsj ordarnes afstånd från hvar
andra. Att detta förhållande försvårar, om icke omöj l iggör , en verksam bevakning, 
tarfvar icke någon utläggning från kommissionens sida; och dock år det just i dessa 
trakter, der ett urgammalt katningssystem förstört och ån fortfar att förstöra skogen, 
som en kraftigare och derföre talrikare bevakning vore af nöden. Icke allenast de 
större tråden der de finnas, afbarkas, utan man ser här, likasom visserligen redan i 
många trakter af W a s a län, till och med de jemnaste och vackraste ungskogsbestånd, 
med knappt ett par tiotal år gamla tråd, katade och sålunda i sin utveckling hämmade. 
Föl jden af deras nedhuggning år att marken för en lång tid derefter för]plifver kal, 
utan att ens de efter svedjebruket vanliga löftrådsplantorna visa sig. Befolkningen 
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tyckes också börja inse tjårindustrins, sådan den ånnu bedrifves, förstörande verknin
gar och att den, i synnerhet vid varans nuvarande låga pris, ej lönar sig, såsom man 
finner deraf att katningarne, åtminstone för tillfallet, nåra nog afstannat. A f mycken 
vigt vore derföre att icke låta densamma i en framtid åter gripa sig an med ny ö d e -
låggelse af de under tiden uppkomna ungskogarne. Några efterfölj ans vårda exempel 
på undantag från det eljest på orten allmånna katningsmissbruket förekomma också re 
dan. Så hafva vi på Måntylå hemman i Pidisjårvi kapell funnit ett furuskogsbestånd, 
måhånda ett af de jemnaste och vackraste i hela landet, och tillika erfarit att åfven 
åtskillige andra hemmans egare begynt bevara och med sparsamhet anlita sina skogar. 

V i d fråga om bevakningen af kronojordarne b ö r kommissionen ej förbigå, att 
forstmåstarene i Kalajoki, Pyhåjoki och Siikajoki revierer hafva sig till bitråde hvar 
sin uppsyningsman, med 1,520 mark i årlig lön. Och ehuru kommissionen vid ett 
föregående tillfålle, nemligen i fråga om kronojordarne i Östermark socken, ansett sig 
böra i underdånighet föreslå tillsättandet af en dylik uppsyningsman, kan kommissio
nen likvål ej ånnu, om desse funktionärers behöflighet i allmånhet, afgifva beståmdt 
yttrande. 

Skogvaktarenes i distriktet löner variera mellan två och fem tunnor spanmål 
samt fyratio och sextio mark i kontant för året, utan något afdrag i ofvannåmnde 
trenne revier för tiden efter de första femton åren; och byggnadshjelpen, der en sådan 
i Nåder beviljats, utgör etthundra å ettusen mark. V i d dessa löne - och byggnads-
hjelps bestämningar anmärktes att någon stadig princip ej blifvit följd, i det att någras 
arbete tyckes mindre ersatt ån andras; såsom exempel härpå må anföras skogvaktaren 
i Lovetjärvi bevakningsområde af Kalajoki revier, hvars torp, Petäistö, år ganska litet 
och som med endast två tunnor spanmål och sextio mark i lön icke fått någon b y g g 
nadshjelp sig tilldelad, ehuru hans bevakningsområde år ett bland de allra största eller 
18,000 tunnland, då Mehtälä med ett visserligen lika dåligt torp och lika stort bevak
ningsområde har tre tunnor spanmål och sextio mark i lön samt etthandrasextio mark 
i byggnadshjelp, I allmånhet äro byggnadsbidragen inom detta distrikt mindre ån i 
öfriga lån. 

Angående de öfriga bosåttningarne inom kronoskogen äro uppgifterne något 
obestämda, i anseende till det sväfvande uti uttrycken torp och backstuga, under hvilka 
benämningar kommissionen, bland andra upplysningar, infordrat äfven dessa uppgifter. 
Sålunda finnas för Kalajoki revier aderton bland dem upptagne såsom kronotorp och 
åttatio såsom backstugor, då deremot i Pyhäjoki revier samtlige femtiotvå blifvit kaUade 

8 
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Kommissionen går nu att öfver de skiljda revieren i underdånighet framlägga 
dylika tabellariska uppgifter och sammandragna berättelser, som under de föregående 

torp, och i Siikajoki revier alla sextiotvå åro håntörde till backstugor. Den för dessa 
lågenheter föreslagna skatten utgör : i Pyhåjoki revier från kappar till och med 1 
tunna 28 kappar, och i Siikajoki revier från 1 kappe till och med 4 tunnor 16 kap 
par ; men i Kalajoki revier år något förslag till beskattning ånnu ej uppgjordt. Med 
få undantag åro dessa torp och backstugor små och dåliga, hvartill orsaken oftast får 
sökas deri, att de blifvit anlagde mera med beråknadt näringsfång ur kronoskogen, ån 
med afseende på låge och jordmån. Dylika anläggningar borde i framtiden icke till
låtas, då båttre platser ej saknas till upplåtande åt dem, som önska nedsätta sig på 
kronojord för idkande af jordbruk, och icke heller de dåliga valen af boplatser, vid 
anlåggning af nya skogvaktareboställen likasom sanktioneras; till hvilken anmärkning, 
bland andre, Multakaarto boställe inom Siikajoki revier och Piippola socken gifvit an
ledning, såsom anlagdt på en alldeles ofruktbar sandmo, i nårheten af en stor och 
sank mosse, hvardera lika litet odlingsbara, hvarföre också nuvarande skogvaktaren, 
som bor i A h o b y på sex versts afstånd härifrån och skall vara den femte innehafva-
ren af stället, ej hunnit längre ån till upptimringen af halfva boningshuset. Något 
dylikt förekom äfven i Lesti revier af Wasa län, der Wihtasenjärvi skogvaktare
boställe, som visserligen med dertill anslagen byggnadshjelp och efter gifven ritning 
är väl bebygdt, blifvit anlagdt på en så hölstrig plats att hvarken der eller i närheten 
dertill någon odling år tänkbar. 

I anledning af förestående underdåniga meddelanden om kronotorpens beroende 
och osäkra stållning, ända derhän, att flere bland dem af sina innevånare lemnats i 
ödesmål, får kommissionen tillägga, att ett beklagligt förhållande tyvärr för närvarande 
år märkbart inom vissa trakter äfven utom kronoskogarnes område, såsom i Sievi soc
ken och Reisjärvi kapell af Haapajärvi socken, der månget gammalt hemman företedde 
en bedröflig anblick af tillbakagående och förfall. O m sådant är en följd af miss
vextåren eller om äfven andra orsaker dertill medverkat, anser sig kommissionen, efter 
sin korta vistelse på orten, ej kunna afgöra; men i hvarje händelse är att hoppas på 
upphörandet af orsakerne och derigenom också af deras verkningar. 

Några större fareldar hafva, såvidt till kommissionens kunskap kommit, under 
förloppet af de sednare åren ej förefallit inom detta inspektionsdistrikts kronoskogar. 
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undersökningarne blifvit afgifne, och i sådant afseende, jemte bifogande af bilagorna 
litt. W l , W 2 och W 3 , börja med Kalajoki revier: 

Krono öfverlopps
jord. Församling. By eller sam-

fällighet. 

OQ »-i 

O 
B a 
So 5 

a 

o 
CO ^ 

S -O 

g o 

Huggbart 
virke. 

Taluskylän sydänmaa 

Miir is järvi 

Tupasaari 

Pitkäkangas 
Etelä sydänmaa 

Iso sydänmaa 

Isokähtävä 

Alavieska 
Ylivieska 
Pidisjärvi 
Haapajärvi 
Pidisjärvi 
Haapajärvi 

D:o 
Reisjärvi 
Haapajärvi 

I Haapajärvi 
/ Pidisjärvi 
1 Reisjärvi o cli 
^ Sievi 
) Ylivieska ooh 
) Sievi 

Talus 
Ylivieska och 

Pidisjärvi 
Kuusa 
Haapajärvi och 

Kuusa 
Haapajärvi 
Haapajärvi 
Reisjärvi 
Haapajärvi 
Pidisjärvi 
Evijärvi och 

Sievi m. fl. 
Ylivieska och 

Sievi m. il. 

3,800.00 
12,500.00 

20,000.00 

8,500.00 
9,000.00 

26,500.00 

95,600.00 

9,000.00 

184,900.00 

47 

28 14 14 98 

1,600 
7,000 

3,000 
4,000 

17,300 

4,000 

8,600128,300 Summa 

Öfverloppsjordarne åro mycket styckade och af olika jordmån, bestående dels 
af mager sandjord, dels, och isynnerhet inom Eeisjårvi kapell, af stenig men vextlig 
mark, der efter öfvergångna fareldar löfskog och åfven några, ofta ganska jemna ung
skogar af tall uppkommit; den åt Wasa lån ochPyhåjårvi socken grånsande delen inne
håller stundom goda, om ock blandade, medelålders skogar. Men revieret innefattar 
åfven en hel trakt, nemligen största delen af Miirisjårvi öfverloppsjord, benåmnd Pah-
kaperå, som består, utom af sanka mossar, förnåmligast af god åker- och ångsupp-
odlingsmark, hvarföre också de der befintliga torpen åro båttre håfdade ån annorstädes. 
Ett af dem, kalladt Pohjola, har af nuvarande åbon för ett år sedan blifvit inlöst för 
en köpeskilling af 3,200 mark. — Till följe af ansökningar om rättighet till nybygges 
anläggningar å dessa torp, hafva landtmätare-syner och undersökningar å en del af 
dem under innevarande sommar blifvit verkställde. 

Kommissionen har icke kunnat underlåta att uppmärksamma ett förhållande, 
som i några fall vål kan visa sig vinstgifvande, men måhånda i allmånhet utöfvar ett 
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Det nåstföljande år Pyhåjoki revier, kvarom kommissionen har Nåden med
dela följande upplysningar, med hånvisning till bilagorna litt. X I , X 2 och X 3 . 

mindre godt inflytande på kringliggande trakter, nemligen befolkningens mårkbara last 
för uttappning af mindre tråsk och sjöar, hvaribland kunna nåmnas Karvosenjårvi och 
Mutajårvi, inom sistnåmnde öfverloppsjord, samt Niinijårvi, inom Isosydånmaa krono
jord. Hötillgången har derigenom för mången af delegarene i företaget visserligen kun
nat ökas, men då dessa uttappningar merendels ske ofuUståndigt, torde de också hafva 
sin icke ringa del i de hårjande nattfrosterne. En sjöfållning af stort omfång, som 
under våg- och vattenkommunikationskorpsens ledning påbörjats och under några före 
gående år fortgått, var åfven i denna sommar under arbete, nemligen torrläggandet af 
Kalajanjårvi, till Kalajoki elfs system hörande sjö, hvilket arbete innan hösten skulle 
blifva fuUåndadt och hvarigenom, om det afsedda ändamålet vinnes, ganska betydliga 
ängsmarker skola uppkomma. 

F ö r flötning af stock åro Wäåräjoki , Lohijoki och Malisjoki åar begagneliga, 
men torde alla erfordra att mera eller mindre upprensas. 

Någon stockförsäljning från kronoskogarne har härintills ej egt rum, utan åro 
de sednare årens utstämplingar, af tvåhundra åttatio stammar för året, ännu oförsålde. 
Deremot har under en följd af fem år blifvit försåldt kat- och annan tjårved, i beslag 
taget virke samt brånnved, för tillhopa 5,479 mark 82 penni. 

Å r 1865 påbörjades med uppqvistningen af igenvuxna råer omkring krono
jordarne och fortsattes äfven under innevarande års höst, hvarföre kostnaden förslags
vis år beråknad till 664 mark 80 penni. Säsong undsättningsarbete har år 1863 å 
Latvaneva mosse i Malisperä by ett utfallsdike blifvit upptaget för 398 mark 20 penni. 

A f skogvaktareboställena äro fyra nyanlagde och dels ånnu ej färdigt bebygg 
d e ; bland de öfriga kronotorpen stå för nårvarande icke mindre ån tio i ödesmål. 
Inga afhysningar hafva förekommit eller föreslagits. 
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Krono öfverlopps 
jord. 

Församling. By eller sam-
lallighet. 

Selkäinjärvi Pyhäjärvi 
Parkkimajärvi D:o 

Kärsämäenjärvi Pyhäjärvi 
Kärsämäki 

Ristisenjärvi Kärsämäki 
Haapamaan- Kärsämäki 

kangas Haapavesi 
Piipsanneva Haapavesi 
Mäyränjärvi D:o 

Riiokolampi Oulais 

Hirvineva D:o 
Juuska Haapavesi 
Hetetlampi Pyhäjoki 

s Hiidenniemi 
Pyhäjärvi 
Pyhäjärvi 
Pyhäjärvi 
Mäkiöis 
Kärsämäki 
Saviselkä 
Saviselkä 
Kärsämäki 
Haapajärvi 
Haapajärvi 
Haapajärvi 
Mieluskoski 
Petäjäkoski 
Oulais m. fl. 
Matkaneva 
Piipsjärvi 
Ai n ali 
Parhalaks m. fl. 

Summa 

»"S 

II 

44,984.20 
9,603.00 

42,942.55 

12,276.80 
6,368.80 
3,119.83 

5,306.20 

12,040.90 

7,455.15 
607.60 

_7,075.45 
151,780.48 28 

o 

ft> pr 

S' 
orc} 

13 

O 

G) 

1̂  
S o 

Huggbart 
' virke. 

o o 
pr 2 

1 

13 52 

22,286 

5,283 

27,569 

Eevierets sammansåttning af icke mindre ån tjuguåtta sårskilta skiften, med ett 
afstånd mellan de långst åtskiljda af anda till sjutton mil, g ö r i och för sig dess be 
vakning och skötsel svåra; men då dertill kommer att detsamma innefattar tjugutre 
hemman och nybyggen samt en mångd urfjellsångar med oregelbundna grånsor, isyn
nerhet inom Måyrånjårvi och Euokolampi kronojordar, måste svårigheterna ytterligare 
ökas. 

Den båsta och snarsagdt enda stockskog, som finnes inom revieret, förekommer 
i den höglånda och steniga trakt, benåmnd Korpilampi kronojord, der Wasa, Uleå
borgs och Kuopio lån sammanstöta vid den såkallade Eillankivi råpunkt. Från nåmnde 
trakt, likasom från de öfriga kronojordarne inom Pyhåjårvi socken, nerflyta åar och 
vattendrag till den stora Pyhåjårvi sjö och utgöra, jemte den från berörde sjö ut
löpande Pyhåjoki elf, flötled till hafvet. Aarne behöfva dock upprensas, för att blifva 
flötbara. 

Inom en areal vidd af 151,780.48 tunnland, deraf 76,175 tunnland ånnu åro 
orefvade, innehåller revieret ett stort antal vidstråckta och delvis sanka mossar och 
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kårr, af hvilka en del bestå af god å§a på lergrund, såsom Piipsanneva inom Haapa
vesi socken belågna öfverloppsjordsskifte. Men då detta skifte innehåller endast fyra
tio tunnland skogsmark och resten utgöres af mer och mindre sanka mossar och vat
tensjuka kårr, har detsamma icke blifvit hånfördt till något skilj dt bevakningsområde, 
utan varit utarrenderadt till hötågt. A f Hetetlampi öfverloppsjord, inom Pyhåjoki 
moderkyrkoförsamling, år Parhalaks andelen, 2,130 tunnland, utsynad i afseende å 
nybygges anlåggningar, hvilka likvål ånnu bero på Nådig stadfåstelse. Limingoja och 
Ypperi öfverloppsjordarne åter, som utgöra endast 929 tunnland, torde, med afseende 
å sina af skilj da lagen och svårigheten att bevakas, helst kunna kronan afhåndas och 
till nårliggande byar, efter behörig skattlåggning, öfverlåtas, så mycket hellre som sist
nåmnde öfverloppsjord saknar flötled till den på sjutton versts afstånd derifrån af-
lågsna elfven. 

Ehuru det till årlig afverkning beståmda antalet af 919 öfveråriga stammar 
blifvit för hvarje år utståmpladt, har försåljning deraf dock egt rum endast under ett 
år ; men af andra skogsprodukter år till och med år 1865, enligt bilagan litt. X 4 , f ö r 
såldt och utlevereradt: a) sågstock, för 5,470 mark 60 penni; h) torra tråd och vind
fållen för 693 mark 96 penni; samt c) stubbar och rötter till tvåhundra sjuttiosex tun
nor tjåra och trettiofem lispund pottaska, för 340 mark 40 penni, eller tillhopa för 
6,504 mark 96 penni, utom 1,244 mark 80 penni, som för utlevererade sjuhundra sjut
tioåtta stycken sågblock uppburits af forst-kassören i Tillikka revier af Kuopio lån. 
Sårskilt har för ångsarrenden influtit 2,475 mark 20 penni, så att hela inkomst-sum
man uppgår till 8,980 mark 16 penni, berörde 1,244 mark 80 penni oberåknade. 

Wesikoski, i Pyhåjårvi socken belågna jernbruk år meddeladt råttighet att, mot 
viss ersåttning, från kronoskogarne uppsamla och afföra vindfållen och torra tråd. 

TJndsåttningsarbeten, som blifvit verkstållde inom revieret, åro : a) stockhygge 
och stockslåpning, för 1,291 mark 24 penni; h) afdikning af Kurkisuo och Kurpan-
råmet mossar, för 800 mark; samt c) rensning af Hevospuro back, för 240 mark 34 
penni; hvarutom, under denna sommar, en våg af en i^erdedels mils långd uppbrutits 
genom kronoskogen i Oulais kapell. 

Några afhysningar hafva hårförinnan icke egt rum, men för nårvarande år 
förre skogvaktaren Anders Juntunen, som genom håradsråttens i orten, af Kejserlige 
Wasa hofrått stadfåstade utslag blifvit fålld för tjufnad och till följe deraf skiljd från 
tjensten, till afhysning föreslagen. 
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Det sista och nordligaste af kommissionen, under årets vandringar, besökta 
revier, hvarom följande tabellariska uppgifter underdånigst meddelas, jemte bifogande 
af bilagorna litt. Y l , Y 2 , Y 3 och Y 4 , var Siikajoki revier. 

cc p 
O t—' 

Ii 

ra -1 
It 

Huggbart 
virke. 

Krono öfverloppsjord. Församling. By eller sam-
fällighet. 

^ 8 
<t> 
ö 

cc p 
O t—' 

Ii 
CO pr 

s| 
m et-

^ o 

^ § 
f 
o 

cT 
CD 

•TI? 
CD *-i 
CO 

Heinänlemi 
Lamu 
Tavastkenkä 
Piippola 
Kestilä 

Piippola 

d':o 

D:o 
Kestilä 

Lamu 
D:o 

Tavastkenkä 
Piippola 
Kestilä och 
Sipola 

7,955.00 
21,449.00 
79,144.00 
21,516.00 
29,418.00 

— 
1 
2 
5 
2 
2 

1 
2 
5 
2 
2 

2 
13 
II 
12 
24 

9,497 
5,060 

110,327 
4,125 

— 

Summa 159,482.00 -- 12 12 62 129,009 — 

M e d undantag af omkring trettiofyra tusen tunnland ånnu orefvade egor inom 
Tavastkenkå kronojord, innehåller den måtta och kartlagda delen af detta revier unge
får etthundratjugufem tusen femhundra tunnland, hvaraf sjuttioett tusen femhundra 
tunnland beråknats upptagas af kårr och mossar. D e torra markerna bestå till stor 
del af sandmoar och nårmare grånsorne mot Paldamo och Idensalmi socknar af h ö j 
der, hörande till landtryggen. I nåstnåmnde trakter finnas också revierets vackraste 
skogar, och utgöras: på Teerikangas, af sjuttio till etthundra-årig tall, och på den 
högre belågna Itåmåenkangas, af två- till trehundra-åriga furor, hvaraf anda till tjugu
fem på tunnlandet. F ö r öfrigt åro skogarne, genom de samverkande orsakerne, far
eldar och katning, mer eller mindre förstörda. 

Flötlederne, utom Luvetjoki å, som genom Idensalmi socken står i förbindelse 
med Saimavattnen, föra samtligen till Siikajoki elf och sålunda till hafvet. P å denna 
våg år likvål ej någon kronostock ånnu nedförd, ehuru ett parti af 9,316 stammar 
blifvit, såsom en understöds åtgård, för kronomedel afverkade och till elfstranden ned-
slåpade, der de ånnu ligga upplagde. — Denna stock befanns redan angripen af röta 
och skall snarligen betydligt sjunka i varde, om ej till och med gå helt och hållet f ö r 
lorad, utsatt för luftens och bostrikmaskens gemensamma åverkningar, sedan det pris 
af nio penni som under första året efter fållningen erbjöds af egaren till den enda så
gen vid berörde elf, icke då befunnits antagligt, och något anbud derefter ej blifvit 
gjordt. D e årliga utståmplingarne åro beståmde till fyratusen trehundra stammar. 
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Till förfuUståndigande af uppgifterne öfver Uleå inspektionsdistrikt, i likhet 
med förfarandet vid det åfvenledes icke besökta Loppis revier af Tavastehus låns in
spektionsdistrikt, får kommissionen angående Muhos revier i underdånighet meddela 
nedanstående tabell och uppgifter, på grund af de i bilagorna litt. Z l , Z2 , Z3 och Z4 , af 
t. f. forstmåstaren derstådes inlemnade upplysningar: 
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Huggbart 
virke, 

Krono öfverloppsjord. Församling. By eller sam
fållighet. oortj 
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CO 
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CO 
CO 
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Potkujoki 
, Säipäsoja 

Tolkanjärvi 
Tolkan oj a 
Warpuoja 
Wal k iäisen oj a 
Pelso 

Utaiärvi 
i):o 
D:o 
D:o 
D:o 
D:o 
D:o 

1 

]!»fiska 
D:o 
D:o 
D:o 
D:o 

17,000.00 
10,697.00 
6,379.00 
9,605.00 
4,515.00 

10,067.00 
18,100.00 

— 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 1 

1,600 
500 — 

Summa 76,363.00 — 4 4 1 2,100 — 

D e tvenne i ofvanstående tabell förstnåmnde kronojordarne åro ånnu oaffattade 
och bestå mest af stora och vattendrånkta mossar, som genom utdikningar torde del
vis kunna göras gråsbårande. Den tredje eller Tolkanjårvi öfverloppsjord år nyrefvad 
och består till fyra femtedelar af Tolkanjårvi sjö med omgifvande kårr och mossar, af 
hvilka en del, ehuru endast svaga starrångar, åro skattlagde under åtskilliga lågenheter 
i Niska by . Tolkanoja, Warpuoja och Walkiaisenoja, om tillhopa tjugufyratusen ett
hundra åttatiosju tunnland, i godt och ondt, stå för nårvarande ej under någon b e 
vakning och åro beståmde att mot mantals förhöjning och skogsrånta underlåggas hem-
jnanen i Niska byalag. A f Pelso öfverloppsjord upptager Pelso mosse omkring fem 

E n afhysning har inom detta revier förefallit, nemligen åbon s på Råmålehto, 
till skogvaktarebostålle inom Lamu öfverloppsjord beståmda torp, aflågsnande och er
sättande med nuvarande skogvaktaren, som tilltrådt torpet utan ersåttning. 
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Emedan kommissionen, vid afgifvandet af anbefalld summarisk beråttelse öfver 
undersökningen, om hösten 1865, af kronoskogarne i Wasa läns östra inspektionsdistrikt 
ånnu icke egde sådana, skriftliga upplysningar om desamma, som angående de under 
innevarande år besökta kronojordarne blifvit till kommissionen aflemnade, hafva vi 
sedermera infordrat och fått oss tillsånde enahanda uppgifter åfven öfver ofvanberörde 
distrikt, och anse oss, f ör fullståndighetens skull, böra i underdånighet hår bifoga de
samma under litt. A a — A e för Wiitasaari revier, litt. B a — B d för Pyhåjårvi revier, 
litt. C a — C d för Salamajårvi revier, litt. D a — D d för Saarijårvi revier, litt. E a — E d 
för Multia revier och litt. F a — F d för Etseri revier. — Och som dylika öfversigts-
tabeller öfver hela inspektionsdistriktet och hvarje revier deri sårskilt, som de, hvilka 
i det föregående blifvit framstållde, åfven hår icke torde anses öfverflödige, får k o m 
missionen derföre nu underdånigst meddela dem jemte några korta förklaringar. 

sjettedelar och det öfriga består af höglånda med unga tallbestånd bevuxna sandmoar. 
Inom sjelfva mossen löpa mindre skogsbackar med tåt blandskog. 

Det uttappningsarbete, som enligt Eders Kejserliga Majeståts Nådiga förord
nande utförts å nåstnåmnde mosse i ganska betydlig utstråckning, år nyligen afslutadt; 
men dels hafva ånnu inga resultater deraf kunnat hinna visa sig, dels har kommissio
nen icke ansett sig befogad att deröfver anstålla några undersökningar och har derföre, 
åtminstone vid detta tillfålle, intet underdånigt yttrande att i åmnet afgifva. 

Skogvaktarene erhålla under de första femton åren från tre till femton tunnor 
spanmål och från fyratio till etthundra mark i aflöning, hvilken efter nåmnde tids f ö r 
lopp kommer att minskas, och den ende kronotorparen år föreslagen till en årlig b e 
skattning af trenne dagsverken eller sju och en i^erdedels kappar spanmål. 

D e åar och backar, som kunna tjena till flötleder, behöfva upprensas för att 
kunna begagnas. 
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Wasa östra inspektionsdistrikt: 

> > > t Befolkning. Odlade egor. 
H o •-s Hug^ 

vir 
;bart 

p 1 
Revier. 

«rt-
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o •s 
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Wiitasaari 47,332.86 12 11 9 17 19 36 34.50 40.20 14.75 125 140,937 95,277 
Pyhäjärvi 54,403.67 14 11 38 92 90 150 134.65 148.90 107.30 862 218,550 '269,620 
Salamajärvi 60,000.00 10 8 10 25 28 35 24.25 255.00 15.33 156 65,400 35,785 
Saarijärvi 
Multia 

49,973.00 13 13 12 31 33 61 59.11 152.00 54.20 162 192,208 221,241 Saarijärvi 
Multia 50,706.25 8 7 13 31 31 82 25.86 31.05 8.27 221 101.900 102,977 
Etseri 35,011.46 8 8 17 38 33 66 57.75 164.50 34.87 310 55,360 66,030 

Summa 297,487.24 65 58 90 234 234 430 336.12 791.65 334.72 1,836 774,355 790,928 

A f denna tabell finnes, att på omkring tvåtusen tio tunnland kronojord fal
ler sig ett torp eller skogvaktarebostålle, samt att skogvaktarene inom Salamajårvi 
och Multia revier hafva i medeltal sextusen tunnland men de i öfriga revieren omkring 
fyratusen tunnland att bevaka. Aflöningen för skogvaktarene utgör under de första 
femton åren från en tunna spanmål och sextiofyra mark i kontant, till fyra tunnor 
spanmål och åttatio mark i kontant, men efter nåmnde tid ungefår två tunnor och 
sjuttiotvå mark. D e flesta hafva erhållit byggnadshjelp, till högst ettusen mark; åt
skilliga bland bostållena åro ej ånnu fårdiga. Kronotorpen åro föreslagne att utgöra 
skatt i dagsverken, som likvål hårintills ej utgått. D e försäljas och bytas samt b e 
lastas med sytnings- och andra vilkor, utan någon möjlig kontroll, intill dess deras 
råttigheter och skyldigheter kunna blifva fullt beståmda. 

Öfriga, allmånna iakttagelser har kommissionen haft Nåden framstålla uti den 
i j^ol afgifna summariska reseberåttelsen. 
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Wiitasaari revier: 

Krono öfverlopps
jord. Församling. By eller sam-

fällighet. 
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Kinnula Kivijärvi Kinnula 13,689.50 3 3 3 6 17,735 11,838 
Saaris D:o Saaris 5,200.68 1 1 — 3,532 3,302 
Paloj är venkangas Pihtipudas Seläntaus 5,341.75 3 1 1 — 27,981 38,797 
Soinkangas D:o D:o 950.00 1 — — — 8,355 5,551 
Muurasjärvi Pekkarila Pihtipudas Muurasjärvi 4,844.22 1 1 1 — 123 12,346 
Muurasjärvi Partala D:o D:o 3,382.21 1 1 1 — 2,226 1,482 
Raudanj^rvi D:o Pihtipudas 1,358.80 3 1 1 — 289 552 
Wirkolampi D:o Sydänmaa 4,233.03 1 1 1 — 44,220 11,161 
Walkeisentaus D:o D:o 5,333.00 1 1 1 2 27,233 8,856 
Purala Wiitasaari Purala 1,899.70 1 1 1 — 5,043 1,392 
Kiminki Seppälä D:o Suovonlaks 1,100.00 1 1 — 1 4,200 — 

Summa 47,332.86 1 17 1 12 11 9 140,973 95,277 

Kronans eganderått till sistnämnde eller Kiminki Seppålå öfverloppsjord lårer 
ånnu vara oviss och bero på slutligt afgörande af vederbörlig domstol. — Skogen 
har varit utsatt för åverkningar och fareldar, men innehåller likvål på sina stållen 
ganska vackra bestånd och något öfverståndare. — Jordmånen år dels mo eller mos-
sar, dels också stenhölster. Åar och vattendrag finnas, som kunna göras flötbara och 
leda genom Kolima och Keitele eller Kivijårvi sjöar ner till Påijåne, men på några 
stållen år också en långre landttransport af nöden. 
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Pyhäjärvi revier: 

Krono öfverlopps
jord. Församling. By eller sam

fållighet. P 
CD 
Pt 
95 

c» ^ o 

P -

Huggbart 
virke. 

Toivakka 
Kangas 
Hi ukko och Ruuhi

mäki 
Hohon- ooh Hännyk 

senniemenmaa 
Mannila 
Mämminiemi 
Paran tala 
Kurkela 
Pyhähäkki 
Rahkola 
Leonmaansarka 
Korpisensarka 
Arinasarka 

Jyväskylä 

Laukkas 

D:o 
D:o 
D:o 

Saarijärvi 
D:o 
D:o 
D:o 

Wiitasaari 

Toivakka 

Kangas m. fl. 

Lievestuori 
Nurmijärvi 
Aänetkoski 

D:o 
Pyhäjärvi 

D:o 
D:o 

Kalaniemi 

14,142.62 

8,506.70 

4,107.75 
1,207.13 
3,531.25 
2,951.16 
3,161.00 

11,682.37 
1,516.41 

3,597.28 

64,400 

46,400 

18,000 
7,700 

25,300 
12.600 
17,200 
25,450 
11,500 

81,400 

55,200 

15,200 
6,300 

32,200 
14,400 
17,200 
35,070 
12,650 

I Summa 54,403.67 17 14 11 38 218,550 269,620 

Såsom förestående tabell utvisar, åro trenne af bevakningsområdena ånnu i 
saknad af skogvaktarebostållen, hvartill orsaken uppgifvits vara att kartor och hand
lingar öfver dem motsvarande krono öfverloppsjordar ånnu ej erhållits, samt att o m -
kretsråerne för desamma ej åro uppgångne, hvarförutan kronans rått till åtminstone 
delar af de i tabellen till sist upptagne trenne öfverloppsjordarne ånnu synes vara 
tvifvel underkastad, af hvilken orsak skogstaxering å dem icke heller blifvit verkstålld. 

Skogen, ehuru på en del stållen af fareldar skadad, år i allmånhet ganska 
vacker och består dels af ung och medelålders skog med gamla öfverståndare, anda 
till femton å tjugu på tunnlandet, dels af högskogsbestånd, såsom den af kommissio
nen besökta Naarasputtola kronoskog inom Lievestuori byalag af Laukkas socken. 
Men åfven stora kårr och mossar finnas, bevåxta med gran eller mindre tjenlig tall
skog. Flötlederne, af hvilka de flesta behöfva upprensas, leda till Pyhåjårvi, Keitele 
och Leppåvesi sjöar samt vidare till Påijåne. 



69 

Salamajärvi revier: 
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Salamajärvi 
Kinnula 

Perho 
Kivijärvi 

Tiala 
Kinnulanperä 

38,000.00 
22,000.00 

— 6 
4 

4 
4 

2 
8 

48,640 
16,760 

10,785 
25,000 

Summa 60,000.00 — |10 8 1 10 65,400 35,785 

Utbrytningen och afrösningen af kronojordarne år ej slutförd och till följe 
deraf också ej alla bevakningsområdena med skogvaktarebostållen försedde. Inom re 
vieret ligga tolf hemman och nybyggen. 

Skogen, fastån visserligen delvis genom fareldar och tjårubrånning medtagen, 
har likvål och isynnerhet inom revierets södra delar ånnu något tillgång på medel
ålders och till och med mogna tråd. Flötlederne hårifrån, likasom från sistbeskrifna 
revier, föra till Wiitasaari vattendragen. 

Saarijärvi revier: 

Krono öfverlopps
jord. Församling. By eller sam

fållighet. 
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Nikaranperä Multia Sahrajärvi 9,707.00 2 2 2 1 97.910 97,160 
Kimingin Kukko Saarijärvi Kukko 15,284.00 3 3 3 2 44;774 63,575 
Wahanka Karstula Wahanka 14,177.00 3 4 4 4 — — 
Pölkki D;o Kyyjärvi 6,825.00 1 2 2 2 31,230 32,500 
Oinola D:o Oinola 1,450.00 2 1 1 1 1,870 8,350 
Kalavas tinki D:o Kalavastinki 2,530.00 1 1 1 2 16,424 19;556 

Summa 49,973.00 12 13 13 12 192,208 221,141 
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Multia revier: 
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Matosuo 
Arpainen 

Soini 
Keuru 

Kukonkylä 
Wehunperä 

6,798.93 
14,275.46 

1 
2 

1 
2 

1 
2 1 

1,500 
32,000 

1,510 
32410 

Aittiolampi D:o Wehko och 
Liesjärvi 11,465.72 1 2 2 3 17,320 18,000 

Kangasoja 
Rajala 
Suojärvi 

Multia 
Multia 
Keuru 

Wehko 
Wehko 
Liesjärvi 

6,169.50 
6,300.90 
5,695.74 

2 
2 
5 

1 
1 
1 

1 

1 

3 
3 
3 

18,650 
22,000 
10,430 

19,000 
21,090 
10,968 

Summa 50,706.25 13 8 7 13 101,900 102,975 

Skogen inom detta revier år dels af farleder och genom åverkningar förstörd, 
dels, såsom inom Arpainen öfverloppsjord i Keuru socken, af ganska god beskafl*enhet. 
Flötleder finnas såvål till Påijåne som till Etseri vattnen och derigenom till Nåsijårvi. 

Samtliga skogvaktarebostållena åro under anlåggning, utom ett, som ånnu ej 
år påbegynnt. 

Åfven detta revier har på många stållen genom åverkningar samt fareldar f ö r -
hårjade skogar och innehåller dessutom stora, vattensjuka kårr och mossar; men också 
bördiga och skogbårande ytor finnas. O c h då delar af revieret, såsom den ganska b e 
tydliga Kiminginkukko öfverloppsj orden, ligga på Maanselkå, med flötleder, ehuru 
mera eller mindre i behof af rensning, åt trenne skiljda håll, nemligen åt Påijåne, åt 
Nåsijårvi samt genom Perho å åt Bottniska viken, framstår så mycket mera vigten af 
dess vård och försåttande i skogbårande skick. 

Omkring Wahanka, inom Karstula kapell af Saarijårvi socken belågna, öfver
loppsjord åro råerne för långre tid sedan uppgångne och derefter igenvuxne, hvarföre, 
och emedan grånsorne sålunda åro obeståmda, skogstillgången inom densamma ej kun
nat taxeras och i förestående tabell intagas. 
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Etseri revier: 

Krono öfverlopps
jord. 

Kantoniemi 
Äijännevanmaa 
Lauttajärvi 
Södra Kahila 
Norra Kahila 
Niinilamminmaa 
Ikkala 
Housulamminmaa 

Församling. 

Wirdois 
D:o 
D:o 
D:o 
D:o 

Etseri och Pih
lajavesi 

Wirdois 
D:o 

By eller sam
fållighet. 

Patolanmaja 
Wirdois 
Uurais 

D:o Toivesi 
Toivesi 

I Alastaipale 
/Pihlajavesi 

Toivesi 
Toivesi 

pr 

5,674.62 
4,690.77 
3,875.97 
4,125.83 
3,182.34 

\ 4,635.00 
4,191.00 
4;637.oo 

Summa 35,011.46 13 
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3,000 
4,000 

10,650 
9,000 
7,000 

13,000 
6,710 
2,000 

55,360 

4,080 
4,590 

12,000 
11,160 
8,960 

14,250 
7,000 
3,990 

66,030 

Skogen inom detta revier år visserligen skadad af fareldar, men har åtminstone 
på sednare tider icke varit utsatt för åverkningar eller tjårubrånning, som hår idkas i 
mindre mån. Medel - och ungskog finnes med insprångda öfverståndare. Vatten
dragen från revierets alla delar föra till de större vattnen i Wirdois socken och vidare 
till Nåsijårvi. Skogvaktarene hafva fått sig tillerkåndt anda till ettusen mark i b y g g 
nadshjelp, men ånnu icke slutfört uppförandet af de föreskrifna byggnaderne. 

D å kommissionen hårmed afslutat den underdåniga reseberåttelsen angående hår
intills skedda undersökningar inom kronoskogarne i landet, åro vi de förste att inse och 
erkånna dess bristfålligheter, hvilka likvål till en del torde få tillskrifvas svårigheten att 
under en hastig genomfård, om ock ofta verkstålld till fots och båtledes, samt isynnerhet 
vid de mångenstådes ånnu oordnade och stridiga uppgifterne, kunna samla tillråckligt 
material för en fullkomligt afrundad bild af tillståndet inom de kronoskogar, vi besökt. 
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D o c k böra vi i underdånighet tillågga, att vi, före afgifvandet af det oss Nådigst an
befallda förslag till ordnandet af dessa förhållanden, skola söka förskaffa oss nödiga 
och tillförlitliga uppgifter bland annat rörande sågrörelsen och tråvaruhandeln i lan
det, för att på dem, jemförde med våra egna iakttagelser, kunna grunda ofvan
nåmnda förslag. 

Men då, enligt hvad vi ofvan haft Nåden anföra, ett eller annat år ånnu må
ste för löpa, innan vi medhinna slutet af vårt uppdrag, och åtskilliga förhållanden och 
oafvisliga behof under tiden komma att qvarstå och försvåra regleringen af det hela, 
om icke vissa allmånna grunder och till det afsedda åndamålet ledande åtgårder redan 
dessförinnan blifva antagna och till efterföljd i Nåder anbefallde, tro vi oss böra hår 
i korthet sammanfatta och framstålla de bland dem, hvilka vi anse vigtigast, utan att 
i något hånseende vara hinderlige f ör antagandet och verkstållandet af hvad vi fram
deles kunna komma att i underdånighet föreslå. 

Kommissionen anser i första rummet att afskiljandet af kronans jordegendom 
från byalagens och enskiltes marker b ö r så vidt möjligt påskyndas, råerne noga u p p 
gås och upphuggas, der sådant ej redan skett, och i sammanhang dermed kartaverket 
fuUståndigas, jemte det att sådane egobyten och råregleringar verkstållas samt försål j 
ning af kronans och inlösen af enskiltes egor företagas, som tjena till sammandragning 
och afrundning af kronans skiften och på fördelaktiga vilkor kunna åstadkommas. 

Sådane trakter, der jordmånen i större, sammanhångande skiften år låmplig 
för ordentligt jordbruk och der en tidigare och mer framskriden odling sållan under
låtit att slå rötter, såsom uti ofvanstående beråttelse några gånger blifvit i underdånig
het anmårkt, torde, jemlikt befolkningens allmånt uttalade önskan, kunna från krono
markerne afskiljas och till bildande af sjelfståndiga lågenheter upplåtas, hvarigenom 
också förvaltnings- och bevakningsomkostnaderne för kronoskogarne kunde helst i nå
gon mån minskas. Och torde vederbörande i Nåder anbefallas, att öfver sådana till 
odling tjenliga marker aflemna fullståndiga och utförliga uppgifter. 

Eedan förut har kommissionen i underdånighet antydt, och vågar hår u p p 
repadt framhålla, nödvåndigheten af att frånvinna de enskilte sådane inom kronomar
kerne liggande ångar och gråsbårande kårr, som af dem utan någon laglig rått inne-
hafvas och håfdas, samt att dessa jemte öfriga enahanda kronan omedelbart tillydande 
kårr och ångar, hvilka ej blifvit för skogvaktarebostållen eller kronotorpen disponerade, 
måtte på afhållande offentliga auktioner utarrenderas, på sått om kronoholmar och 
kronoångar i allmånhet finnes stadgadt. 
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Med kronotorpare, som innehafva lågenheter, hvarå jordbruk redan idkas, borde 
efter en allmån giltig norm kontrakter ofördröjligen uppråttas angående åboskapet 
och den från torpen utgående råntan, med dervid fåstadt uttryckligt vilkor, att kon-
trakterne till en början galla endast intill dess en allmån författning i åmnet kan varda 
i Nåder utfårdad, hvarefter, och sedan torparene blifvit i laga ordning uppsagde, nya 
åbokontrakter, låmpade efter då gållande författning, böra uppråttas. Den provisio-
nela råntan kunde beståmmas i kontant, eller spanmål att lösas efter årets märke-
gångspris, eller ock i dagsverken att likaså ersattas med penningar eller få utgöras in 
natura, i håndelse några arbeten komme att för kronans rakning inom kronojordame 
utföras, och hvarom underråttelse, medelst kungörelser i kyrkorna eller genom munt
lig tillsågelse, borde vederbörande meddelas sednast före utgången af Februari månad 
det löpande året. Alla sådane torplågenheter åter, som, i saknad af odlingsmarker, ej 
kunna ega bestånd och ej heller åro ovilkorligen nödvåndige att såsom skogvaktare
bostållen bibehållas, böra utdömmas. Likaså böra de kronotorpare, som vågra ingå 
öfverenskommelse om utgörande af viss årlig, på billighet grundad ranta, genast till 
afflyttning uppsågas. 

Ehuru den nuvarande bevakningens otillråcklighet blifvit i det föregående fler
stådes framstålld, ser sig kommissionen likvål föranlåten att hår ån ytterligare fram
hålla den och i underdånighet tillstyrka dess förstårkning, genom anstållande tills v i 
dare och efter behof af sårskilta skogvaktare med en, efter bevakningsområdenas stor
lek och andra förekommande omståndigheter låmpad tillråcklig aflöning. Deremot 
anse vi, att med uppförandet af nya skogvaktarebostållen, der åldre, om ån såmre b e 
byggda torp finnas, åfvensom med utgifvandet af byggnadshjelp i allmånhet, för når
varande kan anstå. 

Med anledning af de afhysningsfrågor, som förekommit och dels ånnu bero 
på afgörande, till följd af några kronotorpares vågran att emottaga anstållning såsom 
skogvaktare, vågar kommissionen i underdånighet yttra den åsigt, att i bevaknings-
områden, der blott ett enda till bostålle för skogvaktaren anvåndbart torp förefinnes, 
hvars åbo ej velat antaga den honom erbjudna befattningen eller eljest ej kan dervid 
anvåndas, en sådan vågran vål måste föranleda tiH den tredskandes afflyttning och 
ersåttande med annan låmplig person, likvål sålunda att den förenåmnde, som enligt 
håfdvunnen, ehuru olaga, sed bosatt sig och nedlagt arbete å torpet, måtte efter an
stållande syn och vårdering tillerkånnas skålig ersåttning för sina kostnader och sin 
möda. Der åter flere för ifrågavarande åndamål begagneKga torp inom samma b e -

10 
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vakningsområde finnas, synes under förhandenvarande öfvergångstid och med förut
sättning af godvilligt åtagande att utgöra skålig afgåld, ingen nödvåndighet fordra en 
sådan, om ock till skogvaktarebestållning motvillig, kronotorpares afhysning, såvidt 
han eljest till sin person och lefnad år oförvitlig. 

Försåljning af stock och annat båttre virke från kronoskogarne, hvilken för 
nårvarande så godt som afstannat, anser kommissionen, både hvad priset och andra 
vilkor betråffar, böra i möjligaste måtto befordras, på det att landet vid förbåttrade 
konjunkturer i tråvaruhandeln ej må sakna till export tjenliga skogsprodukter. Men i 
sådant afseende står flötledernes upprensning såsom en oafvislig nödvåndighet och b ö r 
åfven flerstådes kunna verkstållas utan synnerligen stora kostnader, ifall nemligen der
med afses endast stockflötning, utan andra för densamma fremmande åndamål. Och 
att upprensbara vattudrag finnas, tror sig kommissionen hafva ådagalagt, utan att l ik
vål hafva kunnat inlåta sig i ett specielt uppråknande af dem. 

Betråffande försåljning af mindre och vårdelösare skogsvirke, har för kommis
sionen blifvit anmåldt, att de omgångar, som enligt gållande föreskrifter åro dermed 
förenade, och den svårighet, som ofta företer sig för köparen att, före virkets fållning 
eller samling och aöbrsling, kunna till den mången gång ganska aflågset boende forst
kassören inbetala det beståmda försåljningspriset, lågga hinder i vågen deremot. K o m 
missionen, som kommit i erfarenhet af att en sådau försåljning kunde befordras och 
på en del orter vinna en betydligare utstråckning, ifall omgångarne dervid blefve f ö r 
enklade, vågar af sådan anledning underdånigst hemstålla, huruvida icke forstmåsta
rene, enhvar i sitt revier, kunde ombetros afyttrandet af skog utaf ofvannåmnd b e 
skaffenhet, med den redovisnings- och ansvarsskyldighet samt under de öfriga vilkor 
och iakttagelser, som af Eders Kejserliga Majeståt kunde varda i Nåder föreskrifne. 

V i d de i ofvanstående måtto för flötningsåndamål i underdånighet förordade 
upprensningar af åar och vattendrag, som flyta igenom och leda ifrån krono öfver
loppsjordarne, har kommissionen åfven afsett de mest vattendrånkta kårrens och mos 
sarnes torrlåggning, dels för att sålunda småningom beredas till framtida odlingsbar
het, dels också i åndamål att underlåtta kommunikationerne för traktens inbyggare i 
allmånhet och för bevakningspersonalen i synnerhet. Men ifrån nyssnåmnda slags ut-
torkningar, som jemte våga anlåggningar inom och till kronojordarne åro både nyttige 
och behöflige, b ö r kommissionen uttryckligen hafva undantagit sådane sjöfållningar, 
som af befolkningen företagas på egen hand och utan uppgjord arbetsplan, kostnads-
beråkning eller ledning af sakkunnig person, emedan erfarenheten visat att dylika före -
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Stormälctig-ste, ^llernådligrste Kegsare ocli 

Eders IKeo^erlig^a !M[ajestäts 
allerunderdånigste och tropligtigste 

tjenare och undersåter 

C a r l von Krsemer. 

Leonh. Pentzin. B. A.. Lindström. 

Helsingfors och Uleåborg, i December 1866. 

tag sållan motsvarat de med dem åsyftade åndamål, men vål medtagit kostnader och 
krafter, som kunnat förddaktigare anvåndas. 

Slutligen har kommissionen ansett sig, till underlåttande af öfversigten, böra 
uti en gemensam tabell sammanfatta de förnåmsta bland de uti denna underdåniga 
reseberåttelse upptagna sifferuppgifterne, hvilken tabell vi hårhos hafva Nåden bifoga, 
jemte det vi med djupaste undersåtlig vördnad, trohet och nit framhårda. 





Ö f v e r s i g t s - t a b e l l . 

Inspektionsdistrikt. 

Evois 
Tavastehus låns 

Åbo och Björne
borgs låns: 

Wasa östra: 

Wasa vestra: 

Uleå: 

Revier. 

Evois, Wesijako. 
Jåmså. 
Långelmåki. 
Orihvesi. 
Loppis 
Östra Aure. 
Wahojårvi. 
Vestra Aure . 
Wuorijårvi. 
Karvia. 
Kankaanpåå. 
Wiitasaari. 
Pyhåjårvi. 
Salamajårvi. 
Saarijårvi. 
Multia. 
Etseri. 
Jalasjårvi. 
Alavo. 
Alajårvi. 
Perho. 
Lesti. 
Kalajoki. 
Pyhåjoki. 
Siikajoki. 
Muhos. 

Församlingar. 

Lampis, Padasjoki , 
Petåjåvesi, Korpilaks, Jåmså 
Kuorehvesi , . . . . . 
Ruovesi, Orihvesi, Teisko 
Hausjårvi, Loppis , Sömmarnas, Nurmijårvi 
Ruovesi, Kuru, Parkano , 
Kuru, Ikalis , 
Parkano, Ikalis, Kuru 
Parkano, Karvia, Jåmijårvi, Ikalis 
Parkano, Karvia . . 
Jåmijårvi, Karvia, Honkajoki, Kankaanpåå 
Kivijårvi, Pihtipudas, Wiitasaari 
Jyvåskylå, Laukkas, Saarijårvi, Wiitasaari 
Perho, Kivijårvi 
Multia, Saarijårvi, Karstula . 
Soini, Keuru, Multia 
Etseri, Pihlajavesi, Wirdois . 
Nerpes, Östermark, Kauhajoki, Jalasjårvi, Peråseinåjoki, Wirdois . . . . 
Lehtimåki, Alavo 
Alajårvi, Soini 
Perho, Halso, Öfvervetil, Kaustby 
Toholampi, Lestijårvi 
Alavieska, Ylivieska, Sievi, Pidisjårvi, Haapajårvi, Reisjårvi 
Pyhåjårvi, Kårsåmåki, Haapavesi, Oulais, Pyhåjoki . . . . . . . . . 
Piippola, Kestilå . 
Muhos, Utajårvi 

Summa 
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1 f o CD Åker . 

bruk. Mark p:ni. T:r k:pr. ? Mark pmi. QD 

2 18,539.00 2 7 8 20 150 122.89 367.29 608 15,328 27,370 

5 25,196.68 3 12 12 54 431 204.59 505.96 — — — — 670 11,074 72 21,529 16,547 

2 20,062.34 3 8 8 31 290 203.67 506.81 264 — 73 15 — 13,537 19 27,071 109,063 

18 27,172.53 16 14 14 30 284 171.75 609.57 — — — — 1,040 11,768 73 23,200 42,000 

7 8,556.33 8 5 5 2 37 9.72 221.22 — — 4 28 — 359 75 9,900 7,200 

1 69,067.13 1 7 — 52 352 204.23 599.96 — — — — 1,995 14,105 34 177,000 398,000 

1 56,868.20 1 5 — 41 280 145.81 570.65 — — — — 1,350 20,352 99 256,000 384,000 

2 48,391.65 1 6 — 31 225 93.14 380.43 — — — — 1,240 10,485 5 53,000 72,000 

1 62,584.38 6 6 — 64 430 210.06 1,563.19 — — — — 3,359 2,498 59 20,500 32,100 

7 73,785.81 24 5 — 64 437 260.31 808.28 — — — — 4,056 3,617 93 29,000 24,000 

8 65,105.13 11 6 — 39 294 113.49 1,178.11 — — — — 2,195 4,111 43 17,800 16,400 

11 47,332.86 17 12 11 9 72 34.50 54.95 — — — — 125 5,352 61 140,937 95,277 

15 54,403.67 17 14 11 38 332 134.65 256.20 — — — — 862 182 10 218,550 269,620 

2 60,000.00 — 10 8 10 88 24.25 270.33 — — — — 156 1,758 47 65,400 35,785 

6 49,973.00 12 13 13 12 125 59.11 206.20 — — — — 162 10,725 72 192,208 221,141 

6 50,706.25 13 8 7 13 144 25.86 39.32 — — — — 221 173 40 101,900 102,978 

8 35,011.46 13 8 8 17 137 57.75 199.37 — — 11 18 170 644 30 55,360 66,030 
34 84,370.31 27 16 8 39 231 96.62 406.66 3,319 64 22,627 12,972 

8 33,618.21 14 3 3 55 312 79.53 208.28 — — — — 645 433 40 — • — 
1 71,101.71 — 16 16 63 454 149.21 305.59 — — — — 322 4,828 60 — 245 

3 91,266.07 — 5 — 17 68 28.25 44.05 — 13,900 9,000 
2 114,872.00 — 22 22 23 254 110.30 620.83 — — — — 133 17,316 49 21,890 12,145 

8 184,900.00 28 14 14 98 522 213.73 807.45 7,036 94 8,600 28,300 

11 151,788.48 28 13 13 52 356 107.79 1,499.76 — — 27 1 0 % — 10,824 96 27,569 — 
5 159,482.00 — 12 12 62 357 172.45 90.30 — —. 51 23 — 2,789 14 129,009 — 
7 76,363.00 — 4 4 1 28 3.20 148.32 — — — — 3 103 92 2,100 — 

181 1,740,518.20 245 251 197 937 6,690 3,036.86 12,569.03 872 — 169 4 % 18,704 157,401 41 1,650,378 1,982,173 

Evois forstinstitut 2 18,539.00 2 7 8 20 150 122.89 367.29 608 15,328 27,370 

Tavastehus låns inspektionsdistrikt 32 80,987.88 30 39 39 117 1,042 589.73 1,843.56 264 — 78 13 1,710 36,740 39 81,700 174,810 
Åbo- och Björneborgs låns inspektionsdistrikt 20 375,802.30 44 35 — 291 2,018 1,027.04 5,100.62 — — — — 14,195 55,171 33 553,300 926,500 
Wasa östra d:o 48 297,427.24 72 65 58 99 898 336.12 1,126.37 — — 11 18 1,696 18,836 60 774,355 790,831 

Wasa vestra d:o 48 395,228.30 41 62 49 197 1,319 463.91 1,585.41 — — — — 1,100 25,898 13 58,417 34,362 

Uleå d:o 31 572,533.48 56 43 43 213 1,263 497.17 2,545.83 — — 79 3 % 3 20,754 96 167,278 28,300 
Summa | 181 1,740,518.20 1 245 251 197 937 6,690| 3,036.86 12,569.08 872 — 169 4 % 18,704 157,401 41 1,650,378 1,982,173 










