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IV Cap:
Skogvaktarens egentliga göromål om Hösten.
§1.
Anmaning om kolningarnes tidiga företagande i så stora milor, som torra
stenfria bottenställen och Skogstillgången möjligen medgifver, samt tillse, att
icke större qvist och lågor qvarlemnas i hygget, utan att allt till kolning dugligt
och tjenligt, som deri finnes måtte i milan komma, och får alltså ingen mila
afmätas innan hygget hvarå kolveden är tagen, är rest från allt till kol tjenlig
wed. Fyllweden bör ock vara tillräckligen framkörd och lika torr som kolveden,
äfvensom wedens inresning i milan bör med den omsorg vara werkställd, att
wanlig lutning är öfwerallt iakttagen och ingen rotända wänd uppåt; milan
således tät inuti
inuti och wäl småvedd utomkring; så att formen i det närmaste är lika med en
stympad kon. Ingen mila bör afmätas under 12 käppars storlek. Hvarje käpp är 7
fot lång och med den mätas milorna midt på weden innan de äro risade. Tolf
käppars mila bör lemna 16 stigar Kol, 13 bör lämna 19 Stig: 14 lemnar (gör
64.5%) 23 stigar och 15 käppars mila bör lemna 28 stigar, räknast efter 24
tunnor kol på stigen.
§2.
Tillse att kolningarne må med omvårdnad och makligen sist inom November
månad drifvas till slut, samt kolen under god täckning eller heldst säker dämning
förvaras. De, som nedstybba milorna, böra serdeles noggrant tillhållas, så länge
dagligen besöka desamma tills ej det minsta spår af eld i dem kan förmärkas.
§3.
Tillse att ingen till kolning utsynad wed må användas till husbehof eller eljest
förstöras, alla missbruk härutinnan hos Skogsförvaltaren genast angifva och
beifra.

§4.
Uppskatta och innan October månads utgång till Skogsförvaltaren inlemna
förslag öfver årets kolningar, deras storlek, lägen och beskaffenhet, samt de
förmodade kolbelopp; och i samma länga upptaga de storverksträd, såg och
byggnadstimmer, björk björkvirke, hässjevirke, stör och gärdsle, som i hvars ock
ens kolhyggen finnes, för att efter kolköringens slut till anvisade ställen
oförtöfvadt framköras
§5.
Låta samla och anvisa lågor och windfällen till årswed för stuga och
köksbehofverna, samt tillse att Badstugebehofverna tagas i alvedskärr medan bar
mark är.
§6.
Stämpla alla de såg och byggnadstimmer, samt annat wirkesträd, som finnes i
hvars och ens kolhygge, för nästföljande år, och förteckning derå inlemna till
Skogsförvaltaren inom 1sta December; hvarefter, sedan anordnat blifvit hvarest
och huru mycket deraf skall för året afverkas, utsyning derå verkställes.
Skogsvaktaren tillser noga, att intet timmer eller wirke fälles, som icke under
vintrens lopp kan till anordnade Ställen Köras.
§7.
Erindra kolare om dubble kolryssars användande för hvarje dragare då isväg är.
§8.
Inom September månads utgång och i början af månaden, böra hvarje år alla
wägar inom distriktet wara grusade och ställda i laggilt skick af de
underhållsskyldige, enligt indelningslängderna, dem Skogwaktaren noga
handhafver, och hvarefter all budning till wägbroning och lagning sker.

