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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s ? t y r e 

s e s framställning till Ålands landsting 

med förslag till försäljning av Norrholmen 

odlingslägenhet underlydand~ B~ga kungsgård 

i Sal·tvik socken. 

Enligt handlingar gällande utbrytandet av odlings- och bostadslä

genheter från Haga kungsgård föreslogs redan år 1916 att en "Norrhol-

men odlingslägenhet" skulle bildas. 

Även i de dispositionsplaner, enligt vilka den egentliga kolonisa

tionen fullföljdes under 1930 ·och -40 talen, upptages Norrholmen så

som en skild lägenhet, ehuru den medelst ett särskilt arrendekontrakt 

förblev i sambruk med stomlägenheten ända till den 14 mars 1955, då 

den på 10 år· utarrenderades åt lägenhetsägaren Einar Donner från 

Hagaby~ vilken nu anhållit om rätt att inlösa lägenheten i det skick 

den befinner sig för 5.000.000 mark utan ersättningsanspråk för för

bättringar, sqm gjorts und~r arrendetiden. 

Enligt den av Ålands la,ndsting den 24 november 1954 fas .tällda 

disposi tionsplanen för . Haga kungsgård har Norrho lmen läge.nhet (N2 4 1 4 

A2+F5a2) avgränsats medelst förrättning N2 56091 år , 1960 av lantmäteri

ing·en20r Bertel Boman, och enligt denna omfattar lägenheten 

Åker 18, 960 ha · 

Äng 

Odlingsbar mark 

Skogsmark fr. Haga 

gård 

Skogsmark å Flatö 

holme 

Impediment inalles 

kungsr-

11, 455 

13,310 Il 

1, 060 It 

28,445 39,900 Il 

2,480 Il 

Summa 75.710 ha 

Av den ovannämnda arealen är all åker, äng samt odlingsbar jord 

jämte 11,455 ha skog belägna i ett hemskifte och resten eller 29,980 

ha å Flatö som tilläggsjord för lägenhetens husbehovsvirke. I arealen 

för denna tilläggsj ord är endast 1 1 535 ha angivet som impediment. I 

_Flatö skogsarealen är dock såväl å kartan som i beskrivningen 22,715 

ha betecknade som berg, varför den egentliga skogsmarken endast utgör 

5,730 ha. Flat ö saknar därför och på grund av jordens karghet och dess 

avskilda låge och därav förorsakade höga avverknings- och utdrivnings

kostnader i ntresse för landskapets skogshushållning. Genom beroendet 

av isföre, som i detta fall många å r är obefintligt genom strömsätt

ningen i fjärden, förminskas värdet ur skogshushållning~synpunkt yt-
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terligare. Den angivna ängsarealen om 13,310 ha består till övervägan

de del av vattensjuk strandmark och "sältingsbotten" som t.o.m. vid 

normalvattenstånd står under vatten.1 Någon nämnvärd nyodling kan icke 

ifrågakomma, utan torde det hellre kunna ifrågasättas, om icke nyod

lingen redan gått för långt mot sjön. 

Under den tid om sex år som den nuvarande arrendatorn innehaft lä

genheten har ett storartat nyröjnings- och byggnadsarbete utförts. 

Åkerarealen har förstorats från 6,815 ha till 18,960 ha, vägar och 

stängsel har byggts och ett tröskhus i dimensionen 25 x 10 x 6,8 har av 

arrendatorn uppförts med virke fritt utstämplat i landskapets skog. 

Dessa förbättringsarbeten, som arrendatorn gjort, och som han vid 

eventuell avträdessyn är berättigad att få ersättning för, stiger till 

omkring 1.500.000 mark, varför det erbjudna priset de facto utgör 6 9 5 

milj. mark. 

Vid bedömningen av det erbjudna priset har landskapsstyrelsen fun

nit att anbudet icke kan anses för lågt med hänsyn till gällande priser 

och räntabilitet. Med hänsyn till sökandens duglighet och arbetsförmåga 

kan man förutsätta, att han, med beaktande av att han torde kunna på

räkna c:a 2.000.000 marks jorddispositionslån, skall kunna klara köpet 

ekonomiskt. 

Allvarsammare överväganden har landskapsstyrelsen dock ställts in

för, då det gällt ställningstagande till frågan om en försäljning över

huvud skall ifrågakomma. Härvid har beaktats de inflatoriska tendenser, 

som verkar bliva en permanent företeelse. Enligt nu gällande spann

målspriser (arrendevederlaget är angivet i spannmål) utgör arrendet 

375.360 mark per år, och det har ifrågasatts huruvida det icke vore 

ekonomiskt tryggare att behålla lägenheten för utarrendering. Som mo

tiv för det senare alternativet har också framförts farhågor, för att 

denna försäljning skulle bliva ett prejudikat för att landskapet skulle 

avhända sig övriga jordegendomar. Även den majoritet inom landskapssty

relsen, som omfattar förslaget om denna försäljning, står dock helt 

främmande för varje tanke på att landskapet skulle avhända sig ägande

rätten till de bebyggda kungs- och sätesgårdarna. 

I landskapsstyrelsens framställning till Ålands landsting med för

slag till dispositionsplan för Haga kungsgård jämte densamma underly

dande holmar av den 11 november 1954 anföres: "Norrholmen odlingslägen

~ planerades redan år 1916 enligt det tidigare nämnda utbrytnings

instrument av nämnda år. Området har i den nu uppgjorda planen utökats 

med en c:a 520 m lång landtunga i västlig riktning för att bereda möj

lighet för tomtplatsens förläggning närmare väg- och övrig förbindelse 
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med bebyggelsen. - Tilläggsjord i form av skogsmark f ör fyllandet av 

husbehovsvirket har avdelats p å Flatö. 

Landskapsstyrelsen föreslår att ovannämnda Norrholmen odlingslägen

het avgränsas i enlighet med ovanstående samt bilagda dispositionsplan, 

men allt framgent utarrenderas enligt särskilt arrendekontrakt. Såväl 

med tanke på landskapets egen fördel som på en byggnadsskyldig kolo

nist föreslås att denna lägenhet icke utbjudes till inlösen, utan läm

nas fristående och beroende av framtida beslut" .. · 

Av det ovanstående citatet torde Norrholme n lägenhets olika ställ

ning och natur i jämförelse med landskapets övr i ga lägenheter tydligt 

framstå, och en försäljning av l ägenheten kan icke få v erka prejudi

cerande ifråga om landskapets övriga fastigheter. 

Förutsättningen för en försäljning i ·dagens läge är även en annan 

än vid tiden för dispositionsplanens uppgörande . . Då fanns endast 

6,815 ha åker i d å ligt skick. Nu är åkerarealen 18,960 ha med vägar 

och diken samt ett tröskhus i föredömligt skick. Denna förändring har 

åstadkommits genom den nuvarande arrendatorns utomordentliga duglighet, 

stora arbetsinsats och framåtanda, och det är dessa egenskaper som 

gjort, att han kunnat bjuda och betala det angivna arrende t ; och det 

är också dessa personliga egenskaper, som landskapsstyrelsen anser 

borga för att sökanden· har möjligheter att ekonomiskt reda sig i fram

tiden. 

Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen härmed vördsamt 

föres l å 

att Landstinget ville berättiga landskaps

styrelsen att försälja Norrholmen odlingslägen

het underlydande Haga kungsgård för 5 •. ooo. 000 

mark till arrendatorn Einar Donner och på vill

kor att köparen avstår från alla ersättnings

anspråk på förbättringar, gjorda under arrende

tiden. 

Mariehamn, den 8 mars 1961. 

Svahn ström. 


