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Me«i nådig remiss den 3.0 Juni 3099 har f?der3 kongl

Majjt tllJ Vattenfallskomltln öfvenemniit, fSr att tagas i

Sfverväganda vil iuiigörandat af komltirs uppdnigj en af Qo«

neraidirakt<Jran och Chefen fSr Kongl, Jeriwagsstyrälsen Th^

Nprdstrom den 23 samjra. månad tili^Herr Stats rddet-^och^Che'

fen fÖrKonglo Civll-Departementet aflåten skrlfvaise fasd

anhållan att Ät komltån måtte ismnas 1 uppdrag att'utr«da,

hvilJpa statens vattenfali hade sådan belägenhet och sådant

energifSrråds att de ansåges kunna med flrdel användas for

aJstrc^nde af djifkraft åt statp^ernvägame; och får komltån

med åtaratiill&nde af den remitterade skri f ve I sen i underdå

nighet anför» följande c

Väl hafva de af komitån anordnade binders ökningar

na angående vattenmängden i en del elfvar under skilda tider

af året äikHu icke hunnit afslutas^ hvadan frnmdelés mem

exakta uppgifter töx4e kunna' lemnas om krafttillgången i 'le
*  • •

särskilda statens vattenfall, hvilkas läge kan betinga deras

användning till alstrande af elektrisk energi för Jernvägs-^

drift; men enär undersökningarna likväl fortskridit så långt^

att kraft tillgången 1 dessa vattenfall kan med någorlunda

noggranhet uppskattas,, och då ettL så vldt möjligt, skynd-

samt besvarande af den till komltln aflåtna raitfsait^^^lläf"



ventyrft Ican yaro agnadt att un4erlätta 4e förberd4an4a ar-^

betena för lnföian4e af elektrlsK 4rift å statens Jernväga2%

sd har kofflltån leke Velat tin4erl&ta att re4an nu lemna 4en

utre4ztlng 1 ämnet, som med till buds 8tåen4e material kunnat

Åstadkommas a

-  För att kunm besvaja den till ko ml t An remlttejtiide

skrlfireisen har kom!tin ansett sig böra från utlandet inhest»

ta kunskap om sättet för tillgodogörande derstädes af Tat=

tenkraft, särskildt för alstrande af elektrisk energi, äf<=

vensom rörande den ställning, som frAgan om användning af

elektrisk kraft vid järnvägsdrift för närvarande kan anses"

Intaga, samt fördenskull efter i^ders Kongl, Maj?ts nådiga

bemyndigande uppdragit åt Professorn i fysik vid Stockholms

högskola Filosofie Doktorn Svante .Arrhenlus att jemte. koml'^

tåns sekreterare Docenten A, Aström för sådant ändamål af<^

resa till utlandet för att söka der eiiiålla nödiga upplys-»

&
ningar i fötanämnda hänseendens och har Professor Arxiienius

öfver denna sin resa afgifvit berättelse, son finnes intagen

uti meddelanden från Konglo Jordbruksdepartementet för inne^

varande Ar och hvilken kondtAn tillåter sig att här åberopa^

Såsom allmän fömtsättning för införande af elek-

t rf. sk jeivivägsdrfft tillåter sig komltAn frandnälla, att nu
-  i ■ ■ ' '

förekommande stom, af ångiokomotiv framförda tåg to ide bö

ra sönderdelas i smärre, bestående af ett mindre antal vag

nar, så att driften komme att blifva i möjligaste mån kontl»

nuerligo Ju mera detta önskemål kunde uppnås, desto större

möjlighet to ide förefinnao för ett fr&n ekonomisk synpunkt

fördelaktigt användande af för ändamålet t5 ilgängllga kraft-

källo r«

Beträffande frdgän om ett vattenfalls läge 1 för»

hållande till viss je rnvagslinie må först ur of van omnämnda

berättelse anföras, att det största af stånd från kraftkällan^

på hvilket elektriska tåg för närvarande kunna med akoiio-

miskt gynsamt resultat framföras, lär vara 800 a 8B0 km,./



DeröBt ett vattenfall h^le 4en gynsa-juoast mfJJUga beläger^et

ome«ielbaK Invid en JemvegaUnle» sinille detsamma altsA kun«
na föree denna med ele^trlflic Jcraft på en sträcka af a

500 km, hälften 1 hvardera jdktningen. Då en^llertid endas-

få vattenfall torde hafva ett sådant läge, uppstår den vik- -

tiga frågan, inom hvilket afstånd från en Jemvägslinie ett

vattenfall bör vara beläget för att kunna för berörda ända

mål användas. Att för besvamndet häraf uppställa eri allmän

regel anser komltén för ein del vanskligt och mer eller raln-

die godtyckligt. Men ehuiu berörda fråga, enligt komitlns

uppfattning, altså måste blifva föremål för teknisk ocn eko=

nomisk utredning för hvarje särskild Jernvägsanläggning, som

kunde komma att förses med elektrisk kjaft från vattenfall,

vill komitän likväl fmrahålla de allmänna synpunkter, som

varit förkomltåni fö reva xunde hänseende bestämmande.

Då ledningen från kraftkällan till närmaste punkt

på Jernvägslinien utan direkt nytta för Jemvägsdriften 8-

kar anläggningskostnaden, bör sagda ledning icke öfversti^

mot denna kraftkällas storlek proportionel del af hela led®

ningens längd, så att det afstånd från en Jernvägslinie, på

hvilket att vattenfall bör var« beläget för att kunna använ

das för elektrisk Järnvägsdrift, beror pä storleken af fal

lets energiförråd. Ju mindre detta är, på desto raindra af

stånd från Järnvägs Ii ni en måste fallet vara beläget för att"

kunna för sagda ändamål användas; och vattenfall, belägna pä

långt afstånd från Jernvägslinien, kunna komma ti Ii använd

ning endast under den förutsättning att de halva ett stort

ene rgi förråd,

på grund af det anförda har koraitén i har efter

följande förteckning sålunda upptagit bland andru Harsprå»-

getv ehuru detta är beläget på ett afstånd af cia 40 km,

från statsbanan Luleå - Riksgränsen, men deremot utslutit

sådana vattenfall* hviikas energiförråd ej synts stå i lämp-



ligt fSrhåiianda till afstån<let f|4n näiiaaste jernvagsllnido

Hva4 3©r8*il4t baträffar nysanänm^ld llnlQ» Lalod

RlkBgränadn» har^ondt4n« 4å tillgdngan på lliiiipliga vatten-»

fall I åesa häj4iet är synrterllgen riklig, i förtackningan

upptagit att rätt otprt antal sådana, oaktadt det Icke synts

komitån ptänkbard, att hela denna Jernv^sllnle skulle kunna

föreas med alektrlek dilfkmft fMn den betydanda kmftkal®

lan Håreprånget med alla rutan tillhjälp af bredvid liggande

vattenfall, lämnanda åt den särskilda tekniska ut redning, som
,  #

måste föregå det slutliga, afgöiundat men som ligger utom

området för komltåns uppgift, att bestämma, hvllka bland des»

sa vid utförandet böm föredregase

Hvad vidare angår frågan om det energiförråd, som

ett vattenfall bör ega för att 1 anglfna af seende kunna tSi-

gas 1 betmktande, tillåter sig kondtån fmmhålla, att,då un»

der 1 Öfrlgt likartade förhållanden en större vattenkreftsaiw

läggning 1 allmänhet kan Inrättas och dtifvas med mera gyn^-

samt ekonomiskt resultat än flere mindre anlsggnin^r med^ '

tillhopa motsvarande hästkivLftantal och då, såsom ofvan an

förts, under vissa förhållanden en del af lednlngajna f idn

de för el ekt ti sk jernvägsdrift Inrättade yattenkreftsanlägg-

nlngarna utan dl rekt nytta för je rnvägsdriften ökar anlägg

ningskostnaden, så är det påtagligt, att vattenfall, som

tlilgodogötus, för If x^g&varende ändamål, böra vare temlIgen

ansenliga, Komltån har fördenskull ansett, att ett sådant

vattenfall om mindre »n 1500 naturhostkrafter vid lågvatten-

stånd 1 regel icke vore egnadt att här tagas 1 beräkning.

Utom de staten helt tillhöriga vattenfall» som

kunna för jernvägsdrlft komma till användning, finnas äfvea

några andre för samma ändamål länqpllga, 1 hvilka staten eiW

dast eger del; och har kondtån, då statens andel' 1 dessa

senare vattenfall möjligen kan med fördel tlllgodogöms oI-»

ler fråga kan uppstå om förvärf för staten af dessa :vat

tenfall 1 de ms helhet, ansett sig böra 1 följande föid eck-



ning upptatsä äiven 4eaaa me<l angifvanie af storle^on af »tÄ<=

tene an4elar i ^esannaQ aå vl<lt kanakap ha ron kunnat af ]cp<='

mtén vlnnaao

Vida^ ar att iakttaga® att för 4rifvande af jaxn»

vägar oedalat elektricitet erfordms ett året om aärdelés h^

konatant kiuftförrddo Den kraft® son 4e flesta af landets

vattenfall alstiue är enellertid nycket vealande® beroende

på det synnerligen varierande vattenståndet 1 elfvarne®

denskull kan if rågasättaa^ huntvida för nu af sedda ändanålr

annan del af ett vattenfalls energi förråd må kunna ko gm

till användning än den® som under årets alla måiwder kan

vara att påräkna® Men då det kan tänkas bllfva ekonomiskt:

fördelaktigt att i vissa fall för Jernvägsdrlft använda^det

större kraftbeloppé som konstant under endast en del

ret® exempelvis a 9 månadei\, nnnes tillgängligt^ underf

det att ångkraft användes för utfyllande af bristen® har ko<^

fflitlii ansett. sig böra för de särskilda ..vattenfallen, lemna

uppgift om dels den kraft® som under årets alla månade k

från dem pår^nas®'00h dels den kiuft® söm kart från dem er«

hål las unde r endast 9 å 9 månade r af å letj och detta så nyo»

Ket hell re som genom f ramtida reglering af en del vattendrag

det senare eller högre kmftbeloppet torde i fråga om många

vattenfall kunna uppdrifvas till ett under hela året JemfÖ»

relsevis konstant mininnam.

Nu ve rkstäld utredning ut vi sa TV att statens til 1^

gång på vattenfall® lämpliga fÖr elektrisk Jernvägsdrilt,

till största delen äro belägna i Norrbottens® Ve8teii>otten3

och Jemtlands län® Härförutom finnas ett sådant vattenfall •

Landaforsen - i Sefleborgs län samt två » Laholmsfallet och

möjligen Kareefcrsen - i Hallands länoOoh från dessa vattou»-

fall torde endast följande linier af statsjei^vägarne® helt

eller delvis® kunna förses med elektrisk kraft® nämligem *

Äo Staiäbanan Luleå » Riksgränsen®

B® Stambanan genom öfre Norrland® y- .

Co StaiSbanan Bräeke » .storlien® ;'V'-''



Do Sta«rt»anan ganom neire Norrlanit

Äo *?tat8jernv»garne ▼!< Sverige» VeetkUBto

TlarfSroton har konltén fäst sin uppaiirksai^et

éerS, att om linlen Kironavaara " Riksgränsen skalle komma

att drifvas ned elektrisk kraft» jemrsil den ifrågasatta

banan KijunaTaam - Svappavaara sannolikt torde blifva an

ordnad med samma slags drlfkraft» hvarför komit^n i följan

de förte eknlng upptagit ett vattenfall i Torne elf såsom

lanplig kmftkeiia för berörda andaaålo

J enlighet med nu angifna uppfattning har kond-

tån upprättat följande förteckning öfver de staten helt el

ler delvis tillhöriga vattenfall» som skulle länpa sig för

alstrande af aiektrlsk drlfkraft för staten tillhöiiga Jem-

vägarl och »ro dessa i förteckningen ordnade dels.efter ds

JernvBgsllnier» för hvilkas drifvande. de af komltån anses,
^ättpliga» och dels efter de skilda flodsystenib eom de till

höra» och 1 den Ordning» bvari de förekomna» räknadt^från

källflödenac

Dsrjemte har komitån 4 bifogade öfversigtskarta

låtit utmärka Ifrågavarande vattenfall med be teckningar» ut

visande deras vlgtigaste tekniska och rättsliga förhållan

den» ssrt får i öfrigt beträffande de särskilda fallen hän

visa till hvad deiom finnes i förteckningen anmärkte

yöRTtcKHf wq

öfver Kcngle Mtjst och Kronan helt eller delvis tillhöriga

vattenfall» som genom sitt läge och energi'förråd anses läa^-

liga för elektrisk drift af statsjemvägaro

Ao STAMBAWAW LPLIA - R y K 8 O R K H S g

TQ^R BLP8 ngPStSTRllo

le WakertJarvis döda fall c PJallsJön Rakerljur^
i

om 6o5 qvkste ytvidd är belägen ungefär 1 km» söder om Jern-

g



?  vägan näm östm an4an af torna träsk och i9S,7 ra. Sfvar
ietta. Det. nu vara n4a utloppet, «len lilla fjöllelfvan Nakarl-

Jokl, utgir f rAn sjöns syiöstra dal och gör an ans a nli g b Age

utan några eynnarllgen naranvaråa tall före utloppet 1 Torne

träsk, Rne]lerti4 upptäcktas vl4 <la geologiska un4aluökningar

sora af un4ertaekna4 svanonius för statans räkning ut förläs

i 4anna trakt comraaran 1^49, att sJÖn fordon haft att 4l«

rakt utlopp från dass norrs iin4a och att 4etta bildat en se

rie af synnarligan etorartsde fall omedelbart efter hvaran-

4m» ehuiu dessa nuraaru sro vattantoraraa eller döda**. 9enom
é  •

lajepJlft däraning i närhaten af sjöns nuvarande utlopp skulle

vattnet kunna tvingas att återtaga sin gamla fåm och derlgo-

no» blifva indostzlelt användbart, enär större delen af höj4^

skllnaden mellan Rakertjärvt och Torne träsk då skulle taxn-

na uttagas. Visserligen skulle på detta sätt an aj oväsent

lig dal af Wakeriljokis vattenmängd gå förlomd, enär denna

^  elf upptager åtskilliga tillopp »fven sedan den lemnat sjön,

men trots den'idnga vattonoangden skulle sjön såsom damsjö

erhålla en mycket stor betydelse i följd af den väldiga fall

höjden.

Nakertjarvis vattenområde än Inberäknadt sjöns

egen yta,i 176 dvkm. Den lägsta hittills uppmätta af rinnande

vattenmängden jåpril 1900j utgjorde 1,8 aekundllter per dvkm.

raotsvamnde 0,81 kbm. per sekund. Om sjön före isläggningen

hålles uppdämd 8 ra., sä kan däil magaslnems minst 13 millio

ner kbm. utöfver sjöns normala vinterförråd. Antages Isbe-

laggningen råda under 800 dygn af året, eller 17,3 mlllionop

sekunden så räcker denna magaslnemde kvantitet till för

att hvarje sekund utsläppa 0,76 kbm. Samtidigt tlllströmmar

från offlkringliggande marker en under varmare årstid insupen

vattenmängd, som i början af isläggnlngstiden är större, men

1  regeln to ide successivt minskas. Få gmnd af erfarenheten

iZt från det ungefär liknande området vid AbiskoJoki - som dock

1 motsats till Nakerljarvi omsluter verkliga Jöklar - har

7 -



<t6nnft giiin^tvattenfnÄns*! bftrytndts till I wlölt&l I94

liter per qvkm., ålteå 0,84 kbrn» per sekundo Under de 800
i

Ylnterdygnen skulle nan sålunda hmrje sekund kunna tillgo«

dogSm sig 0,99 kbra.» utgfJraride med en fallbSJd af 19Ä,? m»,

ej Mindre än 854S naturböstkjufter.

W'6r att under hela året raedgifva en afxlnnlng af 1

rundt tal 1 kbm, per sekund från detta område af IfO QYkm.,

skulle erfordms en totalnedeHiffrd af 179 mm,, utom den gS'-

noM atdunstnlng eller vegetation absoiberade. Då vegetatio

nen är ytterst obetydlig Inom Wakerljärvls nedeibSrdsdi-

strlkt och äXven afdunstnlngen ar svag, kunna dessa fakto

rer tillsammans ej uppskattas till högre belopp än 89 f af
nederbörden, hvadan en så obetydlig hederbörtsmsngd som o

HSH mm, voim tillräcklig för den nyssnäisnda ärliga kraftpro

duktionen, Att den årliga nederbörden här nåjBOnsin skulle
understiga denna siffra är högst osannolikt , dä man betän-

ken att distriktets höjd öfverhafvet är I »sdsltal 6 a
huikdm meter och dess bslegenhet alldelas intill högfjälls-

0

området, der senaste tidens undersökningar till fullo be

kräftat det äldre antagandet af en synnerligen hög neder

börd, Oenom reglering af öakerijärvl torde sålunda ett kon

stant kraftbelopp af mar än 8,000 na turboet krafter kunna på

räknas,

Afven må annÄrkas, att sjelfva berggrunden vid Wa-

kerljärvl är af helt annan och mera homogen beskaffenhet

än vid Abiskojokl, hvädan man oj synes behöfva frukta upp

komsten af större, oberäknade aflopp, hvilka vid Ablskojokl
torde hafve menligt inverkat på den beräknade vattentill.,

g&ngeno

Då stränderna omkring Nakerijärvi och öakeiijokl
\

Tj UinlDineia iaJcTtagna nederbörden 1 Sverige är 178 mm..
hvllken ett enda år ll99l| förekomnit i Karesuando, hvar»

års me delnederbörd är 897,7 mm,

.em. ^ e»



v?

■-•vi

-pi.
-ii •;

:  ■ . ■ ■ . .. . _ .'.v-li-

iifveneom 4en gatala flo4ba4'lan ligga ofvan o^lingsgi^sen 1.

oafvltttra4 mark, torie kronan vam of?5rhin4ra4 att;Vutf8ra,r

ofyaii 011^6 rmal4« fora lag e

iS; TarK^koakl vl4 Torne elfa utn(i4e ur Torne tr«»k»

7»!» km, från JemvRgon, 7a]lh?$j4on ar blött ^.7 ®,:,:på;lågV
vattenau>ng4en på grun4 af mätning i Aprll 1400 är uppsiktta4
till 11»54 kbm« 1 aékunåen, är ■otevaran4o lägsta hlttllta^

be räknaåe kraft till gång onåaat 404 natuHiöstkrafter. peh

vattonnangå, son kan påräknas un4« r 4 å-9 måna4e r off åroti;^ :
bör 1 4enna^,trakt upp ekat taa till mlnat 4 sekunåliter po:r

q vkfiu« bv.a4an mo t a va ran40 k raf 4å n64e rb ö i484l st ri ktet;^:

ärSÖTO qvkm., utgör minst 607 naturhästkreft^. . ^
3, Vttkkokoski» ett par mil lehgre^neå ef^rjTam

olf. n»llan sjöarna Alajarvl och Vakkojärvl, 27 a^ 14
från jornvögené Porsens fallhöjå är IS ra», 4e88;vvatteniröng4^
vl4 lågvatten |l Aprtl 1900| 18 khm, i sekurvlen. Lågvatten-

^^kiaften,utgör sålunda, 8040^naturhästkruftor och 4en un4er
8»a 4'«åna4er tillgängliga vattenkraften onkflng^StOOO^na- ^

■  ■ ■ ■ " "'WW.
.turbästkrafteré .

lian har tänkt sig, att 4e bå«U slatnto^ kraftkS^h
loma bäst skulle kunna tillgo4ogöras genom att sararaanföius^
till ett en4a fall sålun4a, att vl4 Vakkokoakl eh=^
ges tillräkligt hög för att uop4äauna Ålajärvl, me4 ml^
Tarrakoskis fallhöjd och upp ryran» afloppet vi 4 denna så,^ -^
att Torne träsk, Jekajäjrvl och Alajärvl kpmme, att bilda an||^
enda stor damsj5 af 543 qvkmo ytvidd» Visserligen harvlW)®!—
tån funnit, att en ej alldeles obetydlig skogsareal härdge-^;:

nom fö re törs 8* men denna skada, ora hyars storlek uärmare^^ "^
ut.redning saknas, torde uppvägas af.de fördeiar, spra gewra|;|

planens realiserande vunnes» Uti denna damsjö bör,daa^ng;j^^
kui^ göms till ffiinat 0,75 m, Öfver sjöarnas mlnladvatte^^^
stånd vid tsl^gnlngen 1 början af oktober» . vid början;;af -

denna perlod finnes då en magasinemd vatten«»ngd af '



297,250»00Ö kbm. tJtSfTer bäckenets alnimlvatten» Antagas

fSrl^isten genoi# aX^unstnlng mom» till 25 %t blir åtemtoAen

198, 987,900 kbHio# Motsvarande en succesölv af ilnning af 11,2 _

kbm» per sekund under de 800 dygn, son isbelaggnlngen anto^

ges räcka» Den vattenoängd, som under 1 sMggningetlden af»

rinnen torie här b8m beruknaa till minst 8 sekundliter

per qvkmo i medeltal, altså frdn ett omrMe af 8887 qvkm,

en kvantitet af 6,4 kbm» per sekund» Under de 800 vinterdyg

nen skulle man sålunda kunna tillgodogSia elg en vattenmiuigd

af 17,6 kbou per sekund»

Denna afilnning notsvaiun om den utetreckes till

hela ftiet» en årlig vattenmängd af 959,088,600 kbnu» eller

en nederbiJid, exklusive afdi^nstning m,m. af endast 155 mm»,

som leke bbr anses vaiu fSr hSgt beräknad»

Den hela åiet disponibla kmfttlllgången efter

tarraF- och Vakkokoskis sammanslagning blir altså vid en
vattensÄngd af 17,6 kbm. och en falihSld af If. 7

8684 naturhästkrafter»

Då båda ströndema vid Tariukoski jemte holmen 1

fallet sit) 1 statens ego och båda stränderna af Vakkokoski

»■gtfm* »t kronopai* oeh 4å 4«t »»rt4». »oa »H utXSi«n4at
»t or*»n rswslasn» plan, kan koima »tt »6tta» nn4er ,att»n,
jaaräl MlinSr »tat»», tort» »tat«n rat» orÖT«iln«ii»4 »tt
,a fBrtslauat »att tt»eo4o«»«« »18 irH«»*a»n«» yatton-
kraft.

4, ljutas!okt bildar inom mindre än en ädle af-
stånd från Jemvägen på dennas veatre elda åtskilliga foi-
sar och lall, som efter Iwmplig reglering torde kunna använ-

"  dae»

Dessa formar äror

al mutasseartkOski vid lemvägsgfvergången med «n
fallhöjd af 6 mj

b I KvasJcensuokOftki, strax nedanför Levasjokls

- 10



4e i huf-vtt^eirveno m»4 on r4llh()J4 af In allés el rka SS m;

BDPiiraaiaicoBlcl» som enligt kartans höj4slff ror synes

falla 39f4 m* på elHca 4 kmo

Ne4erbÖr4s41 st riktet för 4en ne4ersta af 4essa

forsar år ISSS för 4en öfversta oiBkring^40 qvkmo»

Isgsta Tattenmängåen 1 nratasjoki uppm^tes 1 April 1900

▼14 jernvsgen till ], 95 kbiSo i selcun46n mot8vaian4e 1«4 se-

knnåliter per qvlua* Då Rsntasjärsl ligger 543 ib o Öfvér haf»»

vet och hela 4ess ne4erbÖr4s41stilkt är synnerligen högt,

kan 4en an4er4 a 9 «åna4erom året tillgängliga vattenmäng-

4en lek# rimligen beräknas vara sdnlre Un 6 sekunållter per

qvkm. På gr«n4 häraf synes nan knnna beräkna l| lågvatten-
mäng4en och £{vattennangåen un4ar 8 å 9 månkler om året samt
■otsvaianåe kiaftbelopp för 4e 3 forsarna till respekt!ves

a| Saarlkoski l| 1,95 kbme 9 156 natuxhästkraf-
.  ter

s| 8, 1 " - 648 " "

b| Levasloensotikoskl l| 1,95 ** . 650 V
»I 8, i " s £700 " •

c) Ropivaarakoskl it 1» £ " «. 534 •• ••
£| 5, O •• n £££7 •» •

De tre forspartlemas samnanlagla kraftbelopp

blefve sålurwiat

ij Lågvattenkraften I 1340 natnrhästkrafter
£| Vattenkraften för 8 a 9

oiåhaåer on året 5575 *

Inom odnåio än 1 mils afstånå på banans östra si*

4a sänker sig elfven onkrLng 140 m. Mislst åtekilllga bran*

ta afaatser eller längre forsar* Någon närmare ttn4ersöknlng

af 4essa från synpunkten af ierae tekniska tlllgo4ogömn4e

försllggsr veterllgsn Icke, om än en okulär besiktning vi

sar att svårigheterna äro ganska betyåanåe* Finge.man an

taga att hela fallhöjlen skalls kunna tlllgoåogöius, eå

skulle ett lågvatten af en4aet £ kbm» 1 8ekan4en lenna 8733

naturhästkzufter och en an4er 8 a 9 aiåna4er tillgänglig vat*

- 11 -



tennÅn^ B,t 9 kbnu ®J adndr® än 16900 n&tur^astkr&Xt®r*

Santlisa deeaa forsar anses ligga pA kronomark.

WIX BLPS PlOPSTSTgll.

5. PorJasfallen elrka S6 km. från statsbanan Ooill»

▼aara • RLksgranssna VattenomrAAet 9490 q^km. Öfrs fallot

har sn h6J4 af St4 m. och As S n«<lre fallon rsspsktlTS

och 6,6 m, OA 4e 2 ns4re fallen eniast ligga på ett afstånA

af 1,2 km. från 4et 8fre fallet, synes 4«n möjligheten Icke

vara utesluten att sammanbygga 4em, hva4an Porjusfallens an"

▼ändbara fallh($j4 skulle utgöra 20,2 •« Våttenoängqen, upp

mätt i April J900 till 31,9 kbn. i sekunAen eller 3,3 sekanA^

liter per qvkm., skulle sAlunAa motsvara en lAgvattenkjuft

af 9464 natnrhiistkrafter» Om 4en unier 9 a 9 mAna4e r om Aret

tillgt.ngliga vattenmängden bersknaAes efter endast 9 se..nn4-

llter per qvkm.till 47,49 kbsu, skulle 4en 4eraf alstrade

kmften utgöra 12790 na tu hästkrafter*

Rna stranden med klippholmume i fallet tillhör

kronopark, andra stranden tillhör Porjus nybygge.

Harsptinget, cirka 40 km. frAn statsbanan La-

leA - Qellivaara har pA en längd af eirka 2 km. en fallhöjd

af 74 m., hvaraf dsn effektiva fallhöjden kan uppskattas

till 70 m. VattsnomrAdet är 9640 qvkm. Vattenmängden utgjor->

de 1 April 1900 31.9 kbm. 1 sekunden och lAgvattenkraften,

räknad med effektiva fallhöjden, skulle sålunda vara 29.400

naturhästkrafter. Den under 9 a 9 mAnader om Aret tillgäng

liga vattenmängden, beräknad enligt samma grunder som för

Porjusfallen, skulle blifva 49.2 kbm. ooh motsvarande kraft .

44997 naturhäetkrafte r.

BAda stränderna äro i statens ego.

Idgga-kaojka. 40 km. från statsbanan DaleA-

(>elllvaara har pA en längd af 350 m. en fallhöjd af 9,7 m.

Vatter<omrAdet är 9990 qvkm. Om lAgvattenuMingden antages va*
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ra lika ne4 46t ofvanför balii^ina HarsprAngetg, tttgSr 14g»

▼attenkr&rtan 4074 och 49n uiHter ^ a 9 aånator on året

gängliga vatt6nnängåen»beräknad enligt eamia grunder eo« tUir

ofvan, 49,3 kbmo i sekunden» motsvarande 6376 natui4iä8tkrar<°

te r®

Båda stränderna tillhöra staten»

Qo Pors t forsen» cirka 11 km* från statsbanan luleå*

Oellivaara» Hied ett vattenområde af 21100 qvkm* Forsens 8f-

ve rota del är aoreket lätt att montera» nen med något större

svårighet torde dock en sträcka af 2 km»» ned en fallhöjd

af 26,6 m» kunna tillgodogöiaso Lågvattewaängden» uppmätt

i April 1900, var 62 kbuoi sekunden och sålunda lågvatten^

kraften 17750 natorhästkrafteraden under B a 9 månader om

året tillgängliga vattenmängden kan beräknas utgöra efter

5 sekundlite r per Qvkm«]05»6 kbm* och motsvarande kraft

86011 naturhästkraftero vid forsens båda stränder äi-o vis

serligen för kronans räkning ntmål lagda, fastän otillräcl:«
lisa, hvarför icko obotydligt Jordförrärf måste från enskil

de göras, 1 den htodelse forsen skall, i den utsträckning

ofvan förutsattes, komma till användninge

9o ådefcrson, eirica 18 km» från statsbanan luieå-

Qollivaara, 2,5 km* lång, med en effektiv fallhöjd af 21» 5

m. och ett vattenområde af 21660 qvkm* Lågvattenmängden» be

räknad på grund af mätning vid Andeviksudden l April 190<'9
till 68,5 kbm* i sekunden motsvarar 19887 naturhästkraftpn»

som sålunda äro att anse såaom forsens lågvattenkrafto

under B å 9 månader om året tillgängliga vattenmängden toxde

icke böra beräknas till me ra än 6 sekundlite r psr qvkm* el->^

ler lOB, 8 kbm*, motsvarande en kraft af 81046 na turhäst k ral>-

ter*' \

Af bifogade kartor och handlingar fraagårv att

vid ifrågavarande strömfall bli f vi t afsattt

l| för fiskets begagnande ett utmål af tillsammans
157 tra. 20 kplog
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s) utffiål pA Öetra stmnAen fSr Icronanft rakning .

tnl« eamt

3| titnAl pA v«8tra straTvten f6'r kronans rakning

tlll-samoMtns 6 tnl« S* S kp],| hvaAan altsA är invl4 atr^afal-

Jet alaatt an areal af 171 tnl» SSpS kpl» ellair **4#77 har«

Uti Ofvan barörla utoAl a ro holimr oeh gron4 1

fallat inbagripna.

f närheten af 4an BfTOr alfTsn byg4a lanAevägs-

bron finnas f^r nl-traaranAa vi4 hvarieia etran^en fasta fi» -

skebyggnaAer fSr fAngania af la*» Aen A venetra stran4en

ma4 4 tinor och 4en A hSgia atranAan ni84 3 tlnor.

Vattankmftans tillgo4og<$ran4a torle rM4 j^lativ

lätthet kunna ska Oftar allians norra lägre si4a.

Aa. Mi »iMBMWtt

?A 4an sträaka af Torna alf, som frangAr mellan; .

Jukkasjärri och Vittangl och som ligger närmast ofvannäianAa

bana. finnas Atminstona: att par^forsanlisom synas kunna t- g.

frAgasHttas till Jambanaiilft.

10g Paorangikosklj_ eller Sfvereta 4elen af 4en på

kartorna me4 Tarraskoski bateckna4e forssträckan» AArager.

sig särskilt uppmärftsanhotoDan ligger pA ungefär 9 km» af»

utån4 frin 4a n ut starta lernvagslinian, har på 3 km» strao-
•  • . ̂

ka en fallhöjt af cl rka 80 mo, hvärfSrutom 4en natanfSr

fortsättan4a forsen inom kort faller ytterligare 10 m. He"

4erb8r4so«rA4et fSr 4enna fors är 6390 q^kra», och lågTattan»

fflängien kan pA giiin4 af mätning 714 Vittangi jApril 1900 j.

uppskattas till 16, ■> kbm. i sekunden. LAgvattenkraften, ba«^

räknad efter 80 meters fallhSJd» blefve sAlnnda 4400 natur»

héstkraftero

Sker emellertid reglering af Tome trä»k ned till

Vakkokoski blifva fMrhAllandana helt annorlunda. Aftar en

8Adan reglering bSr under isliggningatidan, antagen till

sob dygn, kunna pAräknas ett ninifinm i sattarunängd af>

ir,6 4 |6390 - 3370|o,0014 s »1,6 kbm.
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T 4anna kallcyl bat74art

17,6 «rxlnntngen Vakkokoski,

6390 Paaranijlkoskls vatten<rini44a«

8570 VaUcokoakia Oto

0*0014 afrinnlngen 1 kbm. per ̂ vkrn, XrAn Rautas»

Jokl, aoB inXaller strax he4om Vakkokoskle Denna vatteninaxig4

alstrar p6 en t%llh'åjå af SO m. en kraft aif 'S7S3 naturhäst*

krafter^ son an4ar f^Sruteättnln^ af 4dn nannula regleringan

yl4 Vakkekoeki kan betraktas so« Pauzanglkoskis iBlninil'<-

kraft* Den an4er 9 a 9:måna4er om året befintliga kmfttlll-

gången kan på samsa gi«in4er som 714 Tarra- och Takkokeskl

beraknas till 8933 naturhiistkraftdr* motsyamnåe efter 5

eekunåUter por qvka* en vattenkTantitet af SS kbm«

Marken på Smse sl4or om forsen ar till stSrsta 4e«

len häraåsallmknnlng, men till någon tel Svappayaara bp

tillhSilg, fSr så yl4t 4en nyligen Sfyergångna afylttilngfi«

f3rx«ttnlngen faetstalts» Cn 4el af stranåen på vestra al-

4an 'yl4 ne4re itn4an af forsen tillhSr' klonopaik,1^" Jllll

B- ? T A KB A « 4 W a g 8 O M ÖPRS W O R R £ 4 8 g.

11, 8torforsertw olika 30 km. från norm stamban^

elika 1 km, lång, har en anyanåbar fallh9J4 af 5p«B m» De^i»

yattenområ4e ar 7SS0 Qvkm. Vatten^ing4en i Plte elf ttppieät—

tes ylsserllgen 1 Maj 1900 yl4 glfsbyn fyattenområåe : 10890

Qykm, till 41|8 kbm. 1 sekunåen eller 8*8 sekiinållter per

qykmo» men enar eifyen 4å yar 1 stiganåe* tor4e lågyatten- ,,

aiangåen loke b3ra bersknae hSgre An till S sekun411ter per

qvkm, eller till 14* 9 kbm«* motsyaranåe 9785 naturhästkraf»

tero Skulle 4en unåer 8 A 9 månaåer om året tillgängliga '

yattennäng4en Inem 4etta yattenåmg loke räknas hSgre än

till 4 sskunåliter per qvkm,* eå blefye motsyamnåe kmft

19966 naturhästkrafterJ
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12o PWlfo rseiio cl i*a 13 kmo ^rån norm ataii^an^c

FAllhöjden ar ett otup 5, 9 bjo Vattenområdet är 10350 qvkmo :, 4^.

och bli r enligt-säma» grunder» eom vid storroi^en

lågvattenmängden SOn? kbaio i sekunden och_lågmtteidtm^^^
16SS naturhäiBtkmftero Den under 9 & 9 månader om imt til^

gängliga vattenmängden och kmften» beräknade efter

giundeiv utgom mspaktive 41»4 kbmo och 385? naturhästkraf'^

ter, Vid dessa båda sistnämnda forsar äro» såsom det synesc-kH

tillräckliga; utmål lagda f<Jr dems länpliga tlllgodpgSmiidö^
^ * ''^Jy

ISö JSnsforseno omedelbart nedanför Fall forsen» J<l?

så att den ligen to rde. kunna samn^byggas: med densamm»

har en fallhöjd af 5» 7 »o på ci ika 600 ibö längd» Lågyatten^^^

mängden Vintertid ooh den under ̂  a 9 sulnader pm året :t£ll<»:^.?v

gängliga vattenalängden kan anses lika ̂ dvFällforsensj»^^^.^'^;^

svamnde respektive 1021 och 2042 naturhwtkjafte r» ̂ ndast

Invid norra stranden är för kronans räkning utmål'afsattT|K"Ä'»,ii
•*

l4o Qianbergs forsen cirka 22 km» från Jörns

tion å norra stasdb&nan och ci låut 27 knip f rån Jemvagens 3^

vergång Sfver skellefte élf vid Kusfors» Rn cirka 1 km» .

lång fors med stränder tillhörande krohopaikero FallhöJ'^nJ^
är 6, 8 fflp Vattenmängden» uppmätt vid; Kusfors i JiaJ 1900»

var 4»3 sekundliter per pvknio Då emellertid vattenståndet;

i slutet af Fbbiuari månad detta år var 24 cniio

för denna elf icke beräknas större afrinnlng vid lågvatten^ ä
.  ̂ : -r: .O--rj,

än efte r 2, 5 sekundlite r per pvkmo yattenemrådet vid Gran»

bergsforsen är 7600 qvkm» och lågvattengsängdsr enligt f
^  ■ ■j'- ." ■ ■

van angifven grund 19 kbino i setaxnden, motsvarande 1723 na«'*'"

turhästkrafté ro Den under 8 ä 9 månader om årot, tilIgängll

ga vattenmängden^ beräknad efter 5 sekundliter per qvkmoV

är 38 kbmo» motsvalahde 3446 naturhästkniftero

•'V': "V

15p Wargforsano cirka 3 kmo långö Forsens r»d,re;



4ö3 är cirka 19 k?n« fMn Kuftfors. FailhSJ4«n är «S m, och

▼attonOfiirä<let 7, ft lO q^km. Kftdr aamma gmn4or »om Yl4 Oran-

bergsXorsen beräkna* låg-^ttenkralten till 9973 och 4en un»

4dr 9 å 9 fflänaier om Arst an^änäbara kraften till 11149 na«
torhäetkiafter* -StiYln^ema utgöras aX kronoparker n»'l union»
tag aX neiia 4elen aX norra stranien, som tillhör kronor^-

bygget SvanXors.

KusXorson. belägen omeielbart Yi4 järnvägens

ÖXvergAng aX elXven* Itorra stranien eges aX staten pA gruni

aX expropriation XrAn Bra4sele by aX ett emellan elXven sch

Jernvägslinien beläget omrAde om ei ika 2,4 har, Xällhöjien

är 3, S m, uti ett ganska tvärbrant stup, VattonomrAiet är

9629 qykm,; ooh kan enligt här oXvan vid SranboigeXorsen on-

giXna grunder lAgvattenmängden beräknas till S4 kbm, i se»

konien och 4en un4«r 9 å 9 mAruider om Aret tillgängliga vat^

tanmangden till 49 kbm», notsvarande respsktlve 1120 och

■  3240 naturhästkraXtar*
0

C .__3 XÅ JLJLA Ä AW BBXcKg.STORLrkWc
e  " " .

^ r wuykmCTs, .yiopsTsTgM,

W.ätaXallen omedelbart invid jernvägen cirka

6 km. XrAn UndersAkers järnvägsstation, fällen äio trenne

aX respektive XSljande Xallhöjder 20,89« 9, 99 och 9,69 n,

eller tillsammans 8S62 m, Xallhöjd, VattenomrAdet är 2739

qrkm, knligt äldre mätningar har vattenmängden varlemt mel»

lan 47,6 och 9,29 kbm, i sekunden, LAgvattankraXten, beräk»

nad enligt denna senare vattenmängd, blir 4407 naturhäst»

krafter* Den under 9 ä 9 aUlnader om Aret tillgängliga vat*

tertmängien to ide utgöra medlet aX dessa båda vattenmängder

eller 29,44 kbm. oeh den häremot svarande kraften 13507 na»

turhästkraXte r.
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ffter ▼!<! vex4cstäl(i aatnlng 1 April 1901

har amellartl'! lågvatteraasngian vi4 Rista icke kunnat an«»

slAe högre Un till kbrn» i 8dkun4en eller S»9 8ekun41l«

ter per qvkmoj iiiot8YÄran4e 35657 naturhäntkrafte Den under

8 a 9 månader per år tillgängliga Yattenmängden skulle då

enligt ofvan angifna grunder utgöra gTaS» kbmo eller 10» 1

sekundliter» notevarande 1S152 natui^astkmftero

Södra stranden vid och. nUi*mast oivan och nedanför

fallen tillhör dels (fggens |och Hårdlands| byar, dels ett
skifte af ondcrlng 500 alnars jSOO metersj biudd af Rista
kronopark dels ock hemmanet lltt» Co Ris ta o Mot liggande noriu

stranden innehafve8 af dels 1/S mantal skatte Rista dels
ock 1/5 mantal krono Hyland» anslaget under stomrattighet

till kommlnisterhostalle i Undereåkers sockenc

Den i fallet liggande Qyarnholmen om S7j,5 kpl» ar
V4d åren 1854 - 1855 öfvergånget laga skifte af Rista och

W^d8 4kifte8l^ å stogskartan till större delen hUnföM
till rustmUstarebostUliet Rista Nso I» hvaraf Rista kron<^"
poik enligt nådiga brefvet den 80 December 1889 är bildad»
men å inegokartan helt och hållet hänförd till skattehemma
net llttc De Rlstae

Från Nse 8 Rista om 1 8/85 tnio skatt är en strandp
lägenhet med vattenrätt i fallen till enskild person af-
söndrade

18b HJeijteforsen uti Hje rpé st rommen» 8 kmo från

Hjerpens stations Fallhöjden är 5,55 m» och vattenområdet

har beräknats utgöxu 8910 qvkm> iCniigt äldre mätningar hay«

vattenmängden varierat mellan 84»89 kbmo och 39»356 kbm« i

sekunden. Om den förstnämnda vattenmängdan anses vara låg

vatten» så är lågvattenkraften 1797 naturhUstkraftero Om

medlat tages af vattenmängderna vid de olika tillfällena,

torde den så erhållna vattenaangdon 53,88 kbm, motsvara

den under 8 a 9 månader om året befintliga vattenmängden

och den häremot svarande kraften utgöm, 8555 naturhästkrafr'
ter.



V1<1 mätning i April 1901 har'lågvattenaäi^den be»

funnits utgöra en4ast SO kbinc. i sekunden eller O» ̂  sekund»

liter per <lvkmo« motsvarande 14B0 naturhästkmftero Ben nn»

der B ä 9 månader per år tillgänglig vattenmängden skulle

enligt ofvan anglfna be räknings sätt då utgöra S9,6B icbmo el«

lerlO$S seknndliter por dvkBos notsvarande S196 naturhäst<»

krafter.

Södra stranden vid och närmast ofvan och nedanför

forsen tillhör dels HJerpens by, dels på en sträcka af 1000

a 1700 meter Hårs ta krönopark dels oek Svensta egor. Motllg»

gande norra stranden tillhör HJeipens by, hvaraf sarsklldt

nA anmärkas en vid laga skifte år 1B69 undantagen samfäl-

Ughetii ^Såg och Qvarnplats*^ med 4 holmar 1 strömmen om en

saBsnanlagd areal af S6»7S qvadrat ref var samt tOrpet Hast-

vallen, tillhörande Huså kopparverks Intressenter.

19o Kattetlupeforsen 1 Indalselfven, 7 km, från

Kn)kcms ctation. Pallhöjden är 5,4 mc och vattenområdet är

beräknadt till 11790 dvkm. Rnllgt äldre mätningar haf vät-

t-enmängden varierat mellan. IBO kbx« och 75,B kbrn. 1 seknn^

den. O» den senare räknas såsom lågvattenmängd, bllfver

motsvarande kraft 5,814 natuHiästkraftero Ben under B a 9

månader o» året befintliga vattenmängden, beräknad på of

van angifvet sätt, skulle utgöra 186,9 kbrn,» motsvarande

9187 natU|Hhifistkratte r.

Vid mätning 1 April 1901 har emellertid lågvat

tenmängden befunnits utgöra endast 55,4 kbm. 1 sekunden el

ler 4,7 sekundliter per QvkmooOOtsearande S9B9 naturhäst-

krafter. Ben under B ä 9 månader per år tillgängliga vatten

mängden skulle då utgöra 117,7 kbrn, eller 10 sekui^llter

per qvkia., motsvarande B474 naturhästkraftero

Norxa stranden tillhör dels kronan dels hemman i

byarna Mäset och Lägden. Södra stranden tillhör dels uti^ik

till Ovärsetts by 1 Rödöns socken dels utmark till Lands

oms by 1 Ähs sookeno *



Kronans an^lsl af norra stranden tillhör sn "iel af

litenheten KattstrupefOrseno som genom Korglo Svea

r^tts laga kraftimnna 4om 4en 84 December 1^97 bllfvit kw^

nan tillerkänd samt genom kontrakt den 11 Juli 1999 på 10

år utarrenderad nwd ratt för kronan att nar som helst upp-

säga arrendet.

D. STAMBA^AW agWOM WRDRff NORRLA W D,
é

r«DALSRLPV«!!»S PIjQD3TSTgM.

80. Hammarforsen cirka f km. från Hagunda Jern-

vbgsstation på norm starribanan, fallhöjden uppglfves vara

15,8 m, och vattenmängden är 1 Maj 1900 uppmätt till 105

kbm. i sekunden, motsvarande 88180 natur+iästkrafter. På

gmnd af mätning 1 April 1901 vid rndalsbron kunde emeller

tid légvattenmängden icke beräknas högre än till 78 kbm, i

sekunden o^er 9^4 sekundliter per Qvkm.. motsvamnde 16458
naturhästkmfter. pen under 8 a 9 månader om åmi'tilIgäng®

liga vattenmängden torde kunna beräknas till 8 sekundlltar
per qvkm. och då vattenområdet vid denna fors är 28830 qvksio
till 182»6 kbm.» motsvamnde 38468 naturhästkiafter.

Stränderna å ömse sidor om forson egas af det

Sokc Storforsbolaget, som efter Ragundasjöns ut tappning den

6 Juni 1796 satte sig 1 besittning af den genom torrlägg

ningen vunna marken. Vid åren 1886 - 1887 verks t äld t laga

skifte*af Ragundasjöns uppgrundningsjord har botténjordeu

fördalats mellan delegame, men ifrågavarande del af elfyen

afsatts såsom bolagets gemensamma egendofflr

Kronans anspråk på viss andel i forsen härledas

från äganderätten till indxugna mllitiebostället Skogen

inom Kyrkslättens skifteal&g. hvarvid de Storforsbolaget

tillhöriga tillandningama tor le kunna betraktas såsom u^

fjällar eller frånskilda sjelfständlga lägenheter, med hvll-
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ka i^tt till vatten icke kan ansea fSlJao Under Töitataatt-

ning Äf att de motliggande etrandbyame egde r»tt till halr-
ten hvardeia af den befintliga vattenkraften, »kulle hela

KyrkaiKttens.sklfteBlag med Liena by om S2 7/B tnl« «katt

ega hälften deiaf och mllltiabostället Skogen om 2 1/2 tnlo
ekatt omkring 1/Sft«

TJU31IS gLFS ytODSfSTBM,

21. TÅndaforaentbelägen omkring 1500 meter norr

om Jemvägsbron öfver U^ane elf vid ianda etation. Fall höj
den är 5, å 6 meter ocb vattenområdet beräknas utgöm

19000 qvkm. På" grund af mätningar i Ilars 1901 nedanför järn
vägsbron vid i?de forahufvud och vid Lenninge landsvägsbro
har tandaforsens lågvattenaängd beräknats till kb/n.^
sekunden eller 9 sekundliter pr. qvkm., motsvarande 4053

a^iddOOtnatnrhästkraf te^j._.. ^ ^^

Af nätningar inom Ljusnan stötande Dal«

elf ven att sluta, synes deo under ̂  a 9 månader af året
tillgängliga vattenmängden kunna beräknas till cirka ?.5
sekundliter per qckmo af vattenområdet eller till 142.5 kba,
1 sekunden, aom motsvarar en naturkraft äf 10450 a 11400
häfltkraftero

Större delen af fallets södra strand tillhör för

ra öfverstelöjtnantsbostället llåidnäs och är således I at»"
tens ego? nmn är den dal, som användes för vattenkraftens
tUlgodogöiande jemte statens andel i fallet, på giund af
nådigt blef den 7 ifej 1^0 på arrende under 50 år upplåten
till Öfversten Brehoer i Södertelge.
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J^RWVaoarwa yA svi^Rrogs vrstkos

lAOAftS yiODSYSTSM,

28, LaholflMfallet ▼!< staien Laholn invl4 ▼est®

kustbanan, Vailhfjjden ar 6 metar och Tattenområiot '^OSS

qTkffl, V14 lAfivatten nppiBättaa jAusol^99| Lagans vattenmängd
vl4 Karsefora, 9 km. fr4n Laholm» till 15 a 1^ kbm« per

sekund eller 2» K a 2» 9 sekundlitar per qvkm, V14 matning 1

Oktober samma Ar var 4enBamma 43»A 1 sekunden» eller 7ji2

sekun411ter per qvkffi,; oeh af 4e sedan dess gjojda vatten»

itAndaobservationerna synes som om denna matning skulle haf<»

va företagits vid det under 8 a 9 månader om året rådande

lagfita vattenståndet, På gieind haiaf ar detta falls ml ni ml»

k taft ISOO a 1440 naturhästkrafter oeh den kraft, som under

8 å 9 månader af åjot kan påräknas» 3480 naturhästkrafter.

Fallet är beläget på Lehclns kungsladugårds egor,

83^ karseforsen, S k», från Lahoimr Fnllhgjden (!?%

är 88,9 m, oeh vattenOm|<Adet 5980 qvkm. För fallets uttagan^

de lär en kanal af cirka 3 km, längd vara erforderlig» hva»

dan den effektiva fallhöjden Icke hör räknas högre än 81 m.

Antagas samma vattenrdängder som här ofvan, blir Kareefor»

eens sdnlmlkraft 4800 a 9040 naturhästkrafter oeh dess kraft

under 8 ä 9 månader per år enligt ofvan angifven vattenmängd,

43,8 kbm, 1 sekunden, 18180 naturhästkrafter,

Norra stranden innehafvas af Lejeby by oeh södtm

stranden af Uddekalla by,

Rnligt sekreterarens här bifogade utredning skul

le kronan icke hafva någon annan rätt till de 4 norra stran

den befintliga Sok. flskeallmännlngarna en en på urminnes

häfd grundad servltut att för fiskets sedvanliga bedrlA-an

de nyttja undantaget lltto f på det satt och i det omfång,

80» hittills varit vanligt,

Deremot eger kronan del i samtliga de Sek, Karse^
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tornfiskanA, ntkodlgftn 7.1/8 lottor af 9 uti Haame 4 norra

8l4in, ̂  lett af 10 uti aidn4en A e^ra 8l4an, Silottejr af 9

uti Hålan lika]8408 A 8Ö4ia olian oanat A lotter afj 18 uti .

KongsirtfJet, beläget »trax neianför Karseforo',

8nl i gt oek rotera ro no uppfattning okttl le nei re

lon af Lagan från och nei Karooforo till ha ftö t vara en k ro»

nano rogale otröm, noA afsoenie 4 hvilkon oAysl uMer iot

Aanaka son ooierinBra unier 4et avenoka velie t Aen ratt 8«pp-

fattningen 1 roge! skulle hafva gjcrto gallanio, ett inga an<°

4ra onj»kllia rättigheter kunna iori ansee inrynia än ie, oom

neielBt upplAteloe från kronan i laga oMning.tillkon^t,

Stoekholn 4on Juli J90l,




