
~ .14/1965. 
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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1-

s e s framställning till Ålands landsting 

med förslag ~ill första tillägg till ordina

rie inkomst- och utgiftsstaten f ö~ landskapet 

Åland under år 1965, 
Sedan landskapsstyrelsen till landstinget inlämnat sitt förs lag 

till budget för år 1965 har yppats nya anslagsbehov och framkommit om~ 

ständigheter, vilka föranlett l andskapsstyrelsen till avgivande av fö

religgande tillägg. 

Förslaget balanserar på 621,164 mark, vilket pä inkomstsidan i sin 

helhet täckts med anslaget för skattefinansiell utjämning, För utgifts ""'7 

posterna redogöres närmare i detaljmotiveringen. 

Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt f ö

re slå 

att Landstinget måtte antaga följande förs

ta tillägg till ordinarie inkomst- och utgif~s~ 

staten för landskapet Åland under år 1965, 
Mariehamn, den 15 

På 

mars 1965. 

landskapssty~~~sens vägnar: 

Lantråd 6?.roha~~ 
I ( 

Landskapskamrer .. 

I 

I· 

I 
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I N K 0 M S T E R. 

5 Avde l ningen. 
----------------------------

I . Finansier ings inkomster . 

1 .• Statsanslag för skattefinansiell utjämning 

a) förskott för är 1965 ··••••••••••••••••••••••••••• 
Summa I kap. 621 . 164 

Summa 5 Avdelningen 621.164 

Summa inkomster mk 

290 

621 . 164 

621 . 164 
===================~========== 

U T G I F T E R. 

3 Huvudtiteln. Polisvården. 
------------------------------------------------------

II . Polisväsendet pä landet . 
1. Avlöningar: 

3 yngre konstaplar 1 (Jomala) årsarvode (A 12) 

3 extra konstaplar (Jomala) arvode (A 12) för 
• • • 

sammanlagt 20 mån ............................. . 

1. Avlöningar: 

Summa II kap. 18.864 

Summa 3 Huvudtit eln 18.864 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 

II. Ålands centralsjukhus . 

Läkare. 

1 assistentläkare 1 grundlön (A 23) . . . . . . . . . . . . , . 
19 . Pensioner (förslagsanslag) •••••••••••••..•..••••• 

Summa II kap. 26.460 

III . Ålands centralsana torium . 

19. Pensi :oner ( f örs lagsanslag ) •••••••••.••••••••.•.•• 

Summa III kap. 10.000 

Summa 4 Huvudtiteln 36.460 

6 Huvudtiteln. När i ngarnas fr ämjande. 

I. Jordbruket och dess binäriJ:1gar samt kolonisationsverk

samheten. 
13 . J<Drdbruksf örsöksver.ksarnheten 

a) Ålands fösöksfält ............................... . 

Summa I kap. 5.000 

18.864 

11 .460 

15.000 

10.000 

5.000 

I i 

I 
I 
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Summa 6 Huvudtiteln 5 •000 

7 Huvudtiteln i Kommun i kationsväsende t . 
===================±~========~~=~===== 

I. Arbetsledning. 

1. Av 1 öningar : 

2 vägmästare, årsarvode å 8. 196 (A 18) 

Summa I kap. 840 

Summa 7 Huvudtiteln 840 

• • • • • • • • • • 

8 Huvudtiteln . Sociala uppgifter. 
--------------~--------------------------------------------------

I. Sä;,rskilda anslag för socia,la änQ.amål. 

5. Underst öd åt barnhem ( f örslag sanslag) •• ~ •• ~i.~ ••••• 

Summa I kap. 24.000 

· Summa 8 Huvudtiteln 24.000 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
------------------------------------------------------------

II. Särskilda anslag. 

11. Stödjande av elektrifieringen pä landsbygden (reser-

vations-förslagsanslag) ••••..•.•••• ; •.••••••••••• 

31. För arkitekttävling angående utformningen av Mariehamns 

administrativa centrum·············~············· 
Summa II kap·. 56. 000 

Summa 9 Huvudtiteln 56.000 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
===================================~= 

II . Hälso- oc;t1 s jukvärden. 

1. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier 

och instrument , ........... 9 ••••••••••••••••••••••• 

6. Ålands centralsjukhus för ombyggnadsarbe ten ••••••••• 

Summa II kap. 250.000 

VII. S_ärski lda anslag. 

1. Inköp av skärgårdshemmanet Björkör i Föglö kommun 

för naturvårdsändamål ••••••• .•••••••• , •••••••••••••• 

Summa VII kap. 230.000 

Summa 10 Huvudtiteln 480.000 

291 

840 

24.000 

56.000 

150.000 

100.000 

230.000 

Summa utgifter mk 621.164 
============================ 

~ I 
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Detaljmotivering. 

Utgifter. 

J _Huvudtiteln. Polisvården. 

IL-~ Polisväsendet på landet. 

3 H\) II:l• Avlöningar. 

292 

T11-1·· - 18 864 mark. I landskapsstyrelsens framställning - ag-g • 

till ordinarie budget har de extra konstaplarna och de på 

årsarvode i Jomala distrikt sammanblandats med påföljd att 

de senare befattningshavarna fallit bort under avlönings

momentet. Nu företagen rättelse fordrar att anslagsbelop

pet höjes med 18.864 mark. 

4 Huvudtiteln. Hälso- oqh sjukvården. 

II. Ålands ceni~alsjukhus. 
Läkare. 

4 Ht.II:l. Avlöningar. 

Tillägg 11.460 mark. Landskapsstyrelsen har i sin fram

ställning till landstinget med förslag till ordinarie bud

geten för år 1965 (29/1964) berört frågan om anställande 

av en assistentläkare vid obstetrisk-gynekologiska avdel

ningen vid centralsjukhuset samt i särskild skriv~lse till 

landstingets finansutskott den 11 december 1964 hemställt 

om inrättande av dylik befattning. Av formella skäl ansåg 

sig utskottet emellertid icke berättigat att upptaga erfor

derligt anslag. Under hänvisning till ovanstående samt vad 

som tidigare framhållits föreslås inrättande av förenämnda 

assistentläkarbefattning. 

4 Ht. 11:19. Pensioner (f).(Momentet nytt). 

Anslag 15.000 mark. Då även pensionsutgifterna för sjukhu

sets personal bör beaktas vid fördelningen av sjukhusets 

kostnader har landskapsstyrelsen funnit sakenligt upptaga 

ett nytt moment för pensioner under förevarande kapitel 

mot att utgifterna tidigare förts under 9 Ht.I kap. 

III. Ål&lds centralsanatorium. 

4 Ht.III:l9. Pensioner (f ).(Momentet nytt). 

Anslag 10.000 mark. Motivering som ovan. 

6 Huvudtit-Bln. Näringarnas främjande. 

I. Jordbruket och de ss binäringar samt kolonisa

tion~ve~ksarnheten . 

.§__ Ht. I: 13. Jordbruksf örsöksverksamheten. 

a) Ålands försöksfält. 

Tillägg 5.000 mark. Avser inköp av ny trädgårdstraktor, 

j, 

J 



7 Ht.I : l. 

8 Ht.I:5. 
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för vilken anslag redan fanns upptaget i 1964 å rs budget, 

men då icke kunde utnyttjas. 

7 Huvudtiteln. Kommunik9tionsväsendet. 

I. Arb e tsledning . 
! I 

Avlöningar. 

Tillägg 840 mark. Förutom de gropjusteringar, vilka rela

terades i motiveringen till ordinarie utgifts- och inkomst

staten har i riket yt terli gare genomförts uppflyttning av 

yngre vägmästare från löneklass A 17 till A 18. Med beak

tande härav föreslår landskapsstyre l sen att för de i land

skapets tjänst varande tvenne vägmästarna (A 17) föresl ås 

ett tillägg om 840 mark. Löneförhöjningen gäller retroak

tivt från den 1 januari 1965. De för sagda vägmästare tidi

gare föreslagna personliga lönetilläggen efter vissa år 

föreslås bibehållna i oförändrad form. 

8 Huvudtiteln. Sociala uppgifter. 

I. Särskilda anslag för sociala ändamål. 

Understöd åt barnhe m. 

Tillägg 24.000 mark. Stiftelsen Hemmet har under år 196 4 ut

fört utvidgnings- och reparationsarbeten på stiftelsens barn

hem i Granboda i Lemland till en kostnad om c.60.000 mark. 

Då stiftelsen borde komma i å tnjutande av landskapsbidrag 

härför i enlighet med gällande lag har under momentet upp

tagits erforderligt anslag. 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 

II. Särskilda anslag • 

Il 

. 9 Ht.II:ll . Stödjande av elektrifieringen på landsbygden (r). 

Tillägg-. Momentet ändrat till (reservationsans lag). 

9 Ht. Tl :-~7 • För arkitekttävling angåend e utformningen av Mari ehamns 

stads administrativa centrum. (Momentet nytt). 

Anslag 56.000 mark. För genomförande av en arkitekttävling ,I 

under benämninge n "Landskapet Ålands och Mariehamns stads 

administrativa centrum" har Ålands landsting beviljat 

40.000 mark och Mariehamns stad 10.000 mark. Ifrågavarande I 

tävling är avsedd att utgöra e n kombinerad planerings- och 

idetävling i syfte att erhålla byggnadsritningar f?r Ålands 

självstyrelsegård och en dispositionspla n för den arkitek

toniska och trafiktekniska utformningen av det administrati

va centrumområ det. Tävlingen omfattar således dels en pla

neringstävling av Ålands självstyrelsegård 1 en symbol för 

landskapet Ålands autonoma s t atu s och n ationella särart samt 
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säte för landskapets parlament och centrala förvaltningsor

gan, och dels en idetävling över det administrativa centrum

oL-irådets stadsplanemässiga utformning. Vid den tidpunkt~ 

då totalkostnaderna kalkylerades, försökte man givetvis 

få fram en så tillförlitlig slutsumna som blott möjligt, 

men tyvärr nödgas man nu åter konstatera, att beloppen be

räknats för lågt. Den arbetsgrupp, som blivit tillsatt ge

mensamt av staden och landskapet för att förbereda det 

praktiska förverkligandet av denna arkitekttävling, trädde 

vid månadsskiftet februari/mars i kontakt med sekreteraren 

vid Finlands Arkitektförbunds tävlingsnämnd och denna ut

talade härvid att prissumman inalles borde uppgå till 

44.000 mark. Då enligt reglerna 40 % av prissummans total

belopp skall utgå såsom arvoden åt prisdomarna och därut

över domarnas resekostnader och dagtraktamenten, alla tryck- · 

ningsarbeten, försäkringar etc. skall betalas av arrangö~ 

rerna är det tydligt att anvisade medel icke äro tillräck

liga. Naturligtvis vore det möjligt att underhandla med 

Finlands Arkitektförbund om en lägre prissumma men arbets

gruppen har dels vid jämförelser med pri.serna vid andra 

motsvarande arkitekttävlingar i vårt land och andra nor

diska länder konstaterat, att den nämnda prissumraan icke på 

något sätt förefa ller a"Vvikande eller för hög och dels an

sett att denna tävling med angivet huvudobjekt är av sådan 

betydelse att det å ena sidan icke förefaller tilltalande 

att nödgas ackordera med arkitektförbundet om prispengarna 

och å andra sidan måhända icke ens vore önskvärt med en 

reducering av priserna under normalnivån; eftersom detta 

möjligtvis kunde få till resultat att flera framstående 

arkitekter icke skulle ans e det löna mödan att deltaga i 

tävlingen. Slutligen har arbetsgruppen fäst landskapssty

relsens uppmärksamhet vid att avsikten numera är att ut

lysa tävling icke blott mellan Finlands och Sveriges ar

kitekter utan mellan arkit ekter i alla de nordiska länderna. 

Av beräknat erforderligt tilläggsanslag skulle 16.000 

mark erläggas av laDdskapet Åland och 4.000 mark av Marie

hamns stad. Genom att anslaget und e r å r 1964 icke kunde 

utnyttjas har landskapsstyrelsen ansett ändamålsenligt upp

taga hela .anslaget i förevarande tillägg. 

i I 

f 
11 
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10. Huvudtiteln. Invester ingsutgifter. 

II. Hälso- och sjukv~rden. 

10 Ht.II:l. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier och 

instrument.(Momentet nytt). 
Tillägg 150.000 mark. Beträffande ombyggnaden av sjukhus et 
- 1; 

särskilt vad beträffar iordningsställandet av röntgenavdel

ningen, hänvisas till moment 6 i detta kapitel. 

Röntgenöverläkaren har meddelat att röntgenavdelningen 

för att kunna arbeta effektivt fordrar nyanskaffningar till 

en kostnad om totalt 250.000 mark. Erforderlig apparatur 

avses i första hand för diagnostiken. På grund av de rela~'·· ~ 

tivt stora kostnaderna och då det kommer att förlida viss 

tid innan ombyggnadsarbetena är klara och röntgenavdelning-

en kan flytta, har landskapsstyrelsen ansett lämpligt för

dela anslaget på två år. Under innevarande år skulle · anskaf- 1 

fas 1) en andra röntgenapparat jämte manöverbord och trans- l [I 

formator, kostnad c. 40.000 mark, 2) en tomograf för tag-

ning av skiktbilder. Anses tillhöra grundutrustningen på 

röntgenavdelningar, kostnad 40.000 mark, 3) framkallnings

apparat, kostnad c. 50,000 mark. Därtill kommer röntgenrör 

samt diverse extra utrustning och tillbehör till en samman

lagd kostnad om 150.000 mark. Att anslaget tages upp i till

läggsbudget föranledes av att utrymmesfrågan vid uppgörandet 

av ordinarie budgeten ännu icke var löst. 

10 Ht.II:6. Ålands cent.ralsj_ukhus för ombyggnadsarbeten.(Momentet nytt). 

Anslag 10.0.QOO mark& På uppdrag av landskapsstyrelsen har 

en särskild kommi tte beståe'nde av chefsläkaren Gunnar Hell-
·•· 1 

ström, överläkaren E.V. Nohl stråm~ landskapsläkaren Gunnar 

Jansson och f olkhögskÖlerektorn Jan-Erik Eriksson utrett 

följande tre frågor: 

1) Behovet och omfattningen av en eventuell om- och till

byggnad av Ålands centralsjukhus; 

2) möjligheterna till en ändamålsenlig användning av den 

friställda tredje våningen i centralsanatoriets byggnad; samt 

3) utredning och förslag angående möjligheterna att på ett 

ändamålsenligt sätt för framtiden utnyttja utrymmena i centr 

ralsjukhusets personalbostad. 

Den 10 november 1964 inkom kommitten till landskapssty

relsen med· sitt betänkande, varur kunde inhämtas: 

1) Ålands centralsjukhus borde om- och tillbyggas med nya 

och utvidgade utrymmen för röntgen-, laboratorie- och -poli-
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klinikavdelningarna. Sjukhusets tillbyggnad skulle omfatta 

lO.i60 m3 och draga en kostnad om c. 2.000.000 mark. Här

till skulle ännu komma åtminstone tvenne nya underläkar

bostäder samt dessutom kostnaderna för nya möbler och annan 

inredning till de utvidgade avdelningarna. Totalutgifterna~ 

som dock ännu icke kan överblickas, skulle sannolikt uppgå 

till 2,5 - 3 miljoner mark, d.v.s. 250-300 miljoner gamla 

mark. Av dessa utgifter skulle uppenbarligen på kommunernas 

gemensamma andel belöpa sig 1/3-del. Detsamma gäller utgif. 

terna under 10 Ht.II:l. För båda dessa moment gäller att 

inkomst em a kan påräknas först under år 1966. 

2) Tredje våningen i centralsanatoriet skulle enligt kom~ 

mittens förslag tillsvidare disponeras sålunda, att lasa

rettet skulle utökas med ifrågavarande 25 vårdplatser,för

slagsvis så att 6 platser skulle reserveras för röntgenav

delnt 'Sen, 6 för en eventuell ögonläkare och 13 platser . 

dela·, mellan den kirurgiska och den medicinska avdelningen 

med företräde för patienter, som vore i behov av rehabili

tering. 

I 

3) Kommitten har givit en s .jukhusarki tekt i uppdrag att ut

arbeta ett förslag, a~t vissa väningar i s~öterskeflygeln 

skulle omändras till smålägenheter omfattande 1-2-3 rum och 

llik med bekvämligheter. Dessa ~ttningar ha ännu ej tillställts 

landskaps styrelsen. 

Frågorna n:ris 2) och 3) behöver i detta sammanhang icke 

närmare beröras. Beträffande sana~oriets tredje våning kan 

blott nämnas, att också andra användningsmöjligheter än en 

dylik föreslagen uppdelning av platserna äro tänkbara. Att 

överhuvudtaget ändra platsantalet vid Ålands centralsjukhus 

stöter på vissa praktiska svårigheter i samband med drifts

kostnadsfördelningen mellan landskapet och kommunerna. Om 

icke en godtagbar lösning av problemet med en förbindelse 

mellan lasarettet och sanatoriets tre~je våning kan uppnås, 

förefaller hel~ frågan om ett fullt ändamålsenligt utnytt

jande av dessa vårdplatser vara något ifrågasatt. Oberoende 

av vilken användning av sanatoriets tredje våning man i da

gens läge vill stanna för måste uppenbarligen detta kommu

nikationsproblem finna en lösning, om icke de patienter~som 

skulle vårdas på dessa plats er, skall få den mer eller mind

re berättigade känslan av att vara "satta på undantag". 

11 . 

'I 
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Frågan om användningen av sanatoriets tredje våning måste 

tyvärr ännu övervägas och ti.llåtas mogna. 

Den av landskapsstyrelsen tillsatta expertkommitten har 

alltså kommit till, att Ålands centralsjukhus i icke obe

tydlig orafattning måste om- och tillbyggas. Ifall icke den 

av kommitten anlitade arkitekten beräknat tillbyggnadens 

kubikinnehåll fel, skulle sjukhuset alltså utvidgas med en 

byggnadskropp, som är något större än t.ex. De Gamlas Hem 

- I 

i Jomala och rätt mycket större än t.ex. Ålands sjöfartslä

roverks nuvarande byggnad. Landskapsstyrelsen ifrågasätter 

givetvis icke det berättigade i en om- och tillbyggnad av 

Ålands centralsjukhus •. Med beaktande av utvecklingen särskilt . 

på diagnostikens område under det senaste decenniet är det 

alldeles självklart, att röntgen- och laboratorieavdelning

arna måste utbyggas och att uppsättningen av instrument och 

apparatur i samband därmed måste förnyas och moderniseras. 

Den växande tillströmningen av patienter till sjukhusets 

öppna poliklinik motiverar otvivelaktigt också en utbygg-

nad av denna specialavdelning. Landskapsstyrelsen har icke 

heller kompetens att ifrågasätta s torleken eller omfattning

en av den föreslagna om- och tillbyggnaden. Enligt medici

nalstyrelsens utlåtande av d e n 28 december 1964 skulle den 

av kommitten föreslagna utvidgningen av Ålands centralsjuk

hus med avseende å poliklinik-, laboratorie- och röntgen

utrymmen vara ändamålsenlig _, För jämförbarhetens skull ~ har 

landskapsstyrelsen inbegärt särskild utredning från vissa 

andra sjukhus i landet . Begärda uppgifter har ännu ej inkom

mit från alla tillfrågade sjukhus men det material, som 

stått till förfogande tyder närmast på att kommittens beräk

ningsgrunder sannolikt nära överensstämmer med de normer, 

som medicinalstyrelsen uppställt för nybyggda sjukhus i nå

gorlunda samma storleksordning som Ålands c entralsjukhus. 

Trots allt detta är landskapsstyrels en ändock icke beredd 

att omedelbart hos landstinget tillstyrka, att frågan om 

nya och utvidgade utrymmen för vissa specialavdelningar vid 

Ålands centra lsjukhus skulle - åtminstone tillsvidare -

lösas enligt de riktlinj e r kommitten uppdragit. Tiden 

för beredning av detta ärende har, i anseende till ärendets 

storleksordning och betydelse för såväl kommuner som enskil

da, varit relativt kort, men landskapsstyre lsen har dock 
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vid upprepade sammanträden behandlat frågan och diskuterat 

utbygghadsplanerna såväl med chefsläkaren Gunnar Hellström 

som vid ett stud iebesök på sjukhuset med också andra läkare. I 

Under dessa sammanträden framkom tvenne betydelsefulla om- · 

ständigheter. F~r det första var det uppenbart, att röntgen- I 

avdelningens utrymmessituation var den otvivelaktigt mest 

prekära och för det andra stod det klart att expertkommit

tens betänkande icke hade upptagit något ens alternativt 

förslag till lösning av utrymmesfrågan genom ombyggnad och 

utnyttjande av förefintliga andra utrymmen. Icke heller ha- .1 

de kommitten ansett sig ha befogenheter att antyda riktlin~ 

jerna för en avgörande totallösning av l andskapets .framtida 

sjukvård och de härför tilläventyrs nödiga eller mö jligtvis -

redan förefintliga utrymmena. 

Vid dessa nu antydda förhandlingar med sjukhusets chefs-

läkare och röntgenöverläkare och under de i samband härmed 

företagna rundvandringarna på sjukhusområdet kunde måhända 

skymtas konturerna av en eventuell s lutlig lösning av ut

rymmesfrågan, utan så vid l yftiga om- och til l byggnadsar

beten, som kommitten i sitt betänkande föreslagit. Denna 

slutliga totallösning är dock för närvarande så pass vag och 

oklar, att det tillsvidare icke kan vara berättigat att 

bringa dessa, närmast framkastade ideer och förslag 1 till 

all män kännedom. Så mycket kan ändock sägas, att alla tänk

bara förslag, som syftar till att effektivisera användning

en av förefintliga utryQmen och att nedbringa kostnaderna 

för centralsjukhusets utvi dgning måste beaktas och undersö

kas. Ehuru alltså l andskapsstyre l sen nu icke är beredd att 

framlägga något annat förslag till lösning av här behandl-a

de problen, anser . dock landskapsstyrel sen, att sådana om.., 

ständigheter framkommit, vilka förutsätta närQare övervä

ganden och utredningar och att förty till följd härav ocks å 

kommittens nuvarande förslag till om- och tillbyggnad av 

Ålands centralsjukhus bör s tällas på framtiden. För att 

dock underlätta och effektivisera arbetet på berörda spe

cial avdelningar bör dock dels vissa omf l yttningar och dels 

v i ssa ombyggnadsarbeten utföras. Dessa omdispositioner skul

le senare, i sa~bamd med den antydda s lutliga lö sningen, 

ånyo revideras. I förenämnt avseende skul l e dels nuvarande 

personalmatsalen jämte angränsande utrymmen ombyggas till 

11 
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röntgenavdelning. Avdelningens utrymme skulle öka från nu

varande 73 m2 till 170 m2 • Kostnaden bar av fackmän beräk

nats till totalt 50.000 mk. Dels åter skulle kontoret över

flyttas till nuvarande arbetsterapirummet i centralsanato

riets första våning. Kontorets utrymmen skulle härvid öka 

från nuvarande 33 m2 till .57 m2 • Kostnaderna för överflytt

ning en (ny inredning m1~.) kan beräknas tiil c.5000 mk. 

Dels slutligen skulle laboratorieavdelningen och polikli

niken dela på de utrymmen, som röntgenavdelningen och 

kontoret lämnat, d.v.s c. 90 m2 • Ombyggnadskostnaderna kan 

beräknas ti 11 c. 40 •. ooo mk. Det kan nämnas, att laborato

riet, som hittills disponerat endast 27 m2 i poliklinikvå

ningen, skulle få mer än fördubblade utrymmen. För polikli

nikens behov skulle förmodligen ett nytt kirurgiskt behand

lingsrum inrättas. För en kostnad om maximalt 100.000 mark , 

skulle alltså nya och i vissa fall avsevärt utvidgade utrym

men ställas till centralsjukhusets förfogande. Med en till 

följd av denna utrymmesförstoriri.g praktiskt tiöjliggjor· mo

dernisering och komplettering av framförallt röhtgenavdel

ningens apparatur, skulle sjukvården vid Ålands centralsjuk- 1 

hus ånyo bringas upp till en godtagbar nivå och landskaps

myndigheterna beredas tillräckligt rådrum att utreda och 

överväga den ofta nämnda slutliga totallösningen av sjuk

vårdens på Åland framtida organisation och lokalisation. 

VII. Särskilda anslag. 

10 Ht.VII:l.Inköp av skärgårdshemmane t Björkör i Föglö för naturskydds

änd~måi. (Momentet nytt). 

Anslag 230.000 mark. Landstinget har på grund av landstings

mannen Gunnar Häggbloms finansmotion under höstsessionen 

1964 hemställt hos landskapsstyrelsen om en utred ing av 

Björkör enstaka hemmans i Föglö kommun lämplighet som n a tur• 

skyddsområde, och om så är fallet, 0L1 upptagande av anslag 

i förslag till tillägg till ordinarie inkomst- och utgifts

staten för år 1965. 

Såsom av finansutskottets i ärendet gjorda uttalande i 

d~ss betänkande~ 11/1964 har i det mellan hemmanets · tidi

gare ägare och agronomen Tar Nymalm., från Esbo köping upp

gjorda köpebrevet intagits såsom villkor, att äganderätten 

skulle öv~rgå till köparen endast om landskapsstyrelsen be

viljade tillstånd för förvärvet. Landskapsstyrelsen bevil

jade den 10 december 1964 sagda tillstånd. Utgående frå n d e 
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förhandlingar finansutskottet fört med agronom Nymalm har 

landskapsstyrel sen med Nymal m träff a t f öravt a l om överlå t el 

se av Björkör hemman, vilket avtal är bindande intill den 

25 mars 1965. Överlå taren,Nymalm, förbind e r sig däri att 

till landskapet försälja fastigheten för en köpeskilling 

om 200.000 mark jämte 7 % ränta från den 10 december 196 4~ 

Därjämte skall lands kapet ifall av köp, ersätta överlå ta

ren direkta omkostnader i ärendet samt stär:ipe lskatten för 

det tidigare köpet. Landskapet å sin sida har förbundit 

sig att genom särskild lagstiftningsakt helt e ller delvi s 

låta avskilja ifrågavarande fastighet till allmänt natur

skyddsområd e . 

Landskapsstyrelsen har i förenämnt avseende inbegärt 

skriftliga utlåtand en av statens naturskyddsinspektör Reino 

Kalliola, Societas pro Fauna e t Flora Fennica och landska

pets naturvårdsnämnd. Samtliga hörda ha i ml)tiverade skri- J 

velser ansett att det vore öns kvärt att land s kapet skull e I 

inlösa området, som anses ha stor betydelse för s å väl natur- I' 

skyddet, fritidsverksamhe ten och den v et enskapliga forsk

ning en. Särskilt har framh å llits områdets orörda och specifi ~ 

ka natur, speciella och lämpliga läge och att ett represen

tativt områ de icke finn e s fri dlyst annors täd2s. Förenämnda 

utlåtanden bifogas. 

Med beaktand e härav och då områd e t s ås om sådant måst e 

betraktas såsom enaståend e i sitt slag och tillfäll e att 

förvärva och för framtid en b evara något motsvarande icke 

torde yppas föreslår landskaps styrelse n uppt agand e av 

230.000 mark för ändamål e t. 

I' 



Bil .1. 
STATENS NATURSKYDDSINSPEKTÖR 
Helsingfors, 

den 18 januari 1965. 
m 19. 

Hänvisning: Ålands landskapsstyrelse,. 

Till Ålands landskapsstyrelse~ 

Forstavdelningen,.skr i velse 
m 445 F/15.12 1964. 

Ärende: Frågan om Björkörs enstaka hemman 
i Föglö kommun användning för na
turs:kyddsändamål. 

Som äskat utlåtande ber jag högaktningsfullt att få framhålla fbl

jande .. 
Björkörs lägenhet omfattar c. 30 på sjökortet 1: 50 .000 nam.ngi vna 

holmar och skär, vartill kommer ett betydande antal små grund och häl

lar, alla inom ett vattenområde, vars längd är c. 10 km och bredd 4-5 

km. Huvudön Björkör är c. 1 km lång. Denna och största delen av övriga 

holmar av den typ som kan betecknas som skogklädda (skogen består av 

låga björkdungar samt klibbal och aspt lönn, apel,. gran och tall finns 

i enstaka exemplar) bildar en tämligen tät grupp inom områdets nordöst

ra del .. Den övriga delen av området består av kala klippor och öppet 

hav. På huvudön Björkör finns några bostadshus (en före detta lotssta

tion) ,. några små åkerlappar och ängsfragment samt en båthamn. En av 

byggnaderna är ännu i beboeligt skick, den lämnades öde först för några 

år sedan •. 

Området är i sin helhet en god representant för den karga ytterskär

gården och dess läge mellan Östersjön och den relativt vida Föglöf jär

den är mycket extremt. 

Om man bortser från de obetydliga byggnaderna och de små till odling 

eller äng röjda områdena befinner sig området i fullständigt orört skick. 

Tiess flora (karaktärsarter t.ex. Artemisia campestris och Isatis 

tinctoria) är typisk för den yttre skärgården. Dessutom uppvisar Björk

örs största holmar relativt artrika fragment av lövängsnaturen •. Beträf

fande områdets fågelfauna föreligger icke några detaljerade utredningar, 

men området ansluter sig till just den zon av Föglö skärgård, som man 

vet att redan i forna tider var en av de fågelrikaste trakterna på Åland. 

Björkör och övriga skär med rikare buskvegetation har de bästa förut

sättningar att hysa en rik stam av ejder och svärta,. medan de kalare 

klipporna utanför de större holmarna är utmärkta tillhåll för måsar,. 

tärnor, vadare och andra egentliga havsfåglar. För flyttfåglarna utgör 
Björkör och hela Föglö skärgård både på v~ren vid ankomsten och på hösten 
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före bortflyttningen över havet ett viktigt rastområde. De mest skilda 

arter stannar där i stort antal för att vila ut. 
Då Björkörsområdet är praktiskt taget orört och därtill representa

tivt för den yttre skärgården, skulle det synnerligen väl lämpa sig 

som naturskyddsområde~ I sydväst ansluter sig Björkörsområdet till de 

ännu längre ut mot havet belägna skärgårdsområdena Sundskär och Lågskär, 

vilka redan nu disponeras av landskapet. Det skulle sålunda om land~ 

skapet inlöser Björkör föreligga möjlighet att åstadkomma ett verkligt 

stort och enhetligt naturskyddsområde i denna trakt. Områdets övervak

ning skulle uppenbarligen kunna arrangeras med hjälp av den närbelägna 

sjöbeva~ningsstationen på Storklubben. 

Värdet av Björkörsområdet ur naturskyddssynpunkt ökas på ett avgö

rande sätt av att det är beläget sjövägen bara 24 km från Mariehamn och 

endast 4 km från Lemlands sydligaste udde, till vilken bilväg finnes. 

Mellan Mariehamn och Björkör ligger vidare det för sina lövängar kända 

Nåtö naturskyddsområde, ävensom Nåtö biologiska station. Björkörsområ

det skulle sålunda på ett naturligt sätt ansluta sig till Nåtö biolo

giska stations undersökningsområden. Därstädes kunde man exempelvis 

bedriva sådan forskning, som förutsätter bestående ostörda provytor. 

Vidare kunde man-till Björkörsområdet arrangera skol- och andra studie

exkursioner samt sådana turistfärder, som står under sakkunnig ledning 

och övervakning. 

Skärgårdarna vid våra kuster representerar jämte inlandets sjöområde 

en för Finlands karakteristisk landskaps- och naturtyp. Det föreligger 

sålunda alldeles särskilda skäl att se till att just dessa landskaps

typer skyddas och bevaras. Vid kusterna och i skärgården har man därför 

grundat ett flertal enligt naturskyddslagen fredade områden, som ägs 

av enskilda personer, stiftelser eller av vederbörande kommuner. Däremot 

äger staten vid våra kuster och i skärgården endast obetydliga områden, 

varför möjligheterna att därstädes grunda naturskyddsområden på statens 

mark har varit starkt begränsade. I vårt system av på statens mark be

lägna naturparker och nationalparker ingår därför endast ett litet vid 

kusten beläget område (Jussarö naturpark). 

Också de naturskyddsområden som befinner sig på enskild mark, under

lyder naturskyddslagen och står under det allmännas övervakning. Det 

är dock naturligt att naturskyddsområden av detta slag i många fall blir 

bristfälliga och främst har betydelse som komplettering till de stora, 

På statens mark inrättade naturskyddsområdena. Därför borde man sträva 

till att det skulle finnas ett tillräckligt antal sådana naturskyddsom

råden, som direkt skulle stå under statens - på Åland ·sålunda landskapets 
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administration och övervakning. 

På Åland torde det endast i Eckerö socken (Signilskären) samt i Lem-

1ands och Mariehamns skärgård i större utsträckning finnas Ss:är, som ägs 

av landskapet. Lyckligtvis är just dessa båda trakter sådana, som ur 

naturskyddssynpunkt är särskilt representativa. Det är därför mycket 

önskvärt att landskapet Åland vid planeringen av ifrågavarande områdens 

användning skulle fästa särskilt avseende vid ifrågavarande synpunkt. 

Utgående från de anförda synpunkterna får jag härmed meddela,att 

det enligt min åsikt vore i högsta grad önskvärt att Björkörs lägenhet 

skulle inlösas av Landskapet i syfte att av lägenheten skapa ett natur

skyddsområde. En sådan åtgärd skulle jämväl ur allmän naturskyddssyn

punkt vara höggradigt önskvärd. Lägenheten Björkörs inläsning till land

skape~bör sålunda betraktas som ett riksintresse. 

I det fall att lägenheten inte inlöses av Lcndskapet utan övergår 

i ny enskild ägare, vore det önskvärt att områdets naturskydd skulle 

fastslås i enlighet med § 9 i Ålands naturskyddslag.Jag har icke känne

dom om huruvida det är möjligt att uppställa områdets förklarande för 

naturskyddsområde som bindande förpliktelse för ägaren. 

Reino Kalliola. 
RK/LC 
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Till Ålands landskapsstyrelse. 

Mariehamn. 

Ang. utlåtande om Björkörs enstaka skärgårdshemman i Föglö~ 
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Med anledning av att Ålands landskapsstyrelse i skrivelse av den 

15.12 1964 inbegärt utlåtande i rubr. ärende: får naturvårdsnämnden 

vördsamt framhålla följande: 

Björkörs skärgård bildar tillsammans med Sundskären och Lågskärs 

skärgård en tunn sammanhängande räcka av öar, holmar och skär, alla · 

numera obebodda, som sträcker sig från det egentliga Föglö ut till 

Flötjan i Åland~ hav. Genom sitt läge ute i hav e t i söder och sydväst 

är denna halmräcka av naturen ägnad att samla upp · den flyttande sjöfå

geln särskilt under vårsträcket men också på hösten. Hela detta område 

karaktäriseras därför av ett synnerligen rikt fågelliv, förmodligen 

det främsta på hela Åland. Av detta område disponerar landskapet för 

närvarande Lågskärs skärgård och Sundskären. Beträffande nyttjanderät

ten till Sundskären pågår dock en rättegång, som ännu ej slutligt av

gjorts. Björkörs skärgård befinner sig som känt i enskild ägo: På grund 

av den förra ägarens stora intresse för naturen har dock denna skärgård 

de fakta varit fredad och utgjort ett reservat, varifrån fågellivet i 

omgivande trakter och landskapet i övrigt ständigt berikats. 

Med tanke på fågellivet och naturvården i landskapet i detta nu men 

särskilt för dess bibehå llande även i framtiden ut gör denna stora och 

sammanhängande, helt obebodda skärgård med sitt enastående läge som en 

uppfångande skärm ute i have~, ett verkligt nyckelområde. Genom att 

Storklubbs sjöbevakningsstation praktiskt taget ligger inom samma område 

kan en fortgående övervakning åstadkommas utan särskilda kostnader, vil

ket även skulle underlätta oöjligheten att tillåta en betydande fritids

verksamhet inom delar av detta område. Områdets betydelse framgår ännu 

sk~rpare mot bakgrunden av de inre skärgårdernas fortgående exploate

ring för fri tidsbebyggelse. När kapitalstarka företag och enskilia perso

ner utom landskapet nu söka förvärva stora sammanhängande områden av den 

Jttre skärgården torde motiven knappast vara vare sig naturvården eller 

omtanken om den åländska befolkningens trivsel och mö jligheter till fri

luftsliv i framtiden. 

Agronom Nymalm, som på Vissa vi llkor tillsvidare förvärvat Björkörs 

he mman, har i detta skede uppgett sig vara villig att tillåta en par
ti el l fredning av områ det. Den centrala delen med de större öarna i 

skyddat läge och med en viss bus kartad vegetation skulle stå till äga

rens obegränsade disposition medan åter s toden,kala holmar och skär helt 
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skulle fredas. Naturvårdsnäm:riden vill icke ifrågasätta agr.Nymalms 

positiva avsikter, men i ~praktiken skulle detta betyda att den inre 

skyddade delen av skärgården, där den huvudsBkliga häckningen nu sker, 

skulle friges för bebyggelse och sålunda undand"ragas naturvården och 

allemansrätten samtidigt som tilltr~det till den fredade ytterskär

gården helt skulle förbjudas för landskapeiE befolkning,(§åväl bebyggel

se som fredning upphäver praktiskt taget allemansrätten). 

Björkörs skärgård är enligt naturvårdsnämndens uppfattning av omist

lig betydelse för den framtida naturvården och fritidsverks amheten inom 

landskapet. Då det gäller så stora objekt som detta kan man inte vänta 

sig att närliggande kommuner eller · enskilda å länningar skulle kunna 

ingripa, utan faller ansvaret helt på landskapets styrelse. Om man i 

sådana fall som detta icke är beredd att utnyttja den lagstadgade in

lösningsrätten (skyldighet) är detta ägnat att inge den å ländska all

mänheten föreställningen att man på högs ta ort icke sätter särskild 

vikt att bibehålla landskapets jord i egna händer. 

Med hänsyn till vad ovan utretts får naturvårdsnämnden såsom sitt 

utlåtand e framhålla 

att Björkörs skärgård ovillkorligen bör förvärvas av land:kapet. 

På naturvårdsnämndens vägnar: 

Ordförande Bertel Lindroos. 

Sekreterare Valter Danielsson. 
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Bil• 3 • 
SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNIOA 

Snellmansgatan 9~11 

Heisiiigf ors ~ 
.Ang~r: Utlä tandi angäehde Björkör• 

Till Ålands 1andskapsstyrelse . 

Landskapsstyr elsen har i en skrivelse av den 15 december 1964 
av Societas · pro Fauna et Flora Fennica ahhål l i t otn utlåtande huruvida 
Björkörs enstaka hemman i Fäglö socken ur vet en skaplig synpunkt har 
ett sådant värde~ att det borde inlösas av lan dskapet , Societas pro Fau
na et Flora Fenp.ica noterar med tacksamhet de t fört r oende,som sål unda 

visats Säl lskapet oc h ber att få avge f öljande utlåtande , I denna f r åga 
har sällskapet' tagi t del av de han\il i n g ar rörande ]j C> rkör , vilka till
ställts Stat ens naturskyddsinspektör 1 s amt därjämte som sakkunniga hört 
professor Stig Jaa.tinen, Helsingfors t och laborator Göran Stenlid,Upp
sål a , vilka båda i vetenskapligt syfte besökt Björkör. 

Till sin -allmänna landskapstyp utgör Björkörs skärgård en god repre
sentant för en utskärgård omfattande holmar och skär av olika typ,med 
en vacker provkarta på normala stränder. Med tanke på studium av geomor
fo l ogi n och speciellt spricktektoniken, glaciala avlagringar och den 
glac iala hällskulpturen är området av stort värde, genom dess utpräg
l ad e utformning och läget på gränsen mellan Ålands- skällan och havsdju
pen söder om denna. 

Områdets större holmar är delvis qkogbevuxna .. Utöver björk_, al och 
asp finns tall och gran, av ädla lövträd upptar Alvar Palmgren i s ;in 

lövängsundersökning av år 1915 även as k . lönn t apel och oxel rönn f rån 
Björkör;. Sammanlagt nämner Palmgren 158 lövängsväxter från området . 
Hans sammans tällning visar, att l övängsnaturen här uppträder i en kar
gare form än pä de å ländska områden, som speciellt för l övängarnas skul l 
fridlysts eiler f öresl agits ti l l fridlysning . Denna hitti l ls v i d fred
ningarna icke beaktade kargare lövängsveeetation förtjänar på grund av 
sin avvikande karaktär att skyddas . Färbete har förekommit på holmarna 
men sommaren 1964 har veterligen dock endast ungnöt hållits där . Tydliga 
tecken på att växtligheten håller på at t r epa sig efter betets inver kan 
är, att strandkål (Crambe maritima) oc h, kl:il-T (gJim (Melandrium viscosum) 
konstaterades förekomma där s ommaren 1964. Dessa arter är inte nämnda 
av Palmgren från områd.et. Av övriga anmärkningsvärda växter bör nämnas 
ett påfallande stort (c. 200 skott) v i tblommigt bestånd av praktmjölke 
(Epilobium angustifolium) på Askskär . 

Häckf ågelb eståndet är representativt för denna typ av skärgår d . svärt a 
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och ejder har utmärkta häckni~smöjligheter inom områdets tätare del, 

medan de yttre klipporna och hällarna samt vattnen kring dem dels är 

lämpliga för tärnor och måsar, dels är av stor betydelse som vistelse

och rastplatser för kullarna, särskilt för ejdern, Storleken av häck

fä,gelbeståndet beror i hög grad på i vilken utsträckning häckningsfre

den på holmarna är tryggad. 

Björkör har även ur kulturhistorisk synpunkt ett värde genom att det 

representerar ett på Åland relativt unikt fall av gammalt enstaka hem

man i den yttre skärgärdszonen. 

Som känt ökar trycket mot skärgården oavlåtligt. Inom vida områden 

sprider sig villabosättningen allt mera och samtidigt tilltar, särskilt 

i närheten av städer och trafikleder, även utnyttjandet av skärgården 

för camping och annan rekreation. Det är redan nu mycket knappt om stör

re områden helt utan fri tidsbebyggelse. I en trakt, som ligger både i 

relativ närhet till en stad och alldeles invid landets hvudutrafikled 

till Sverige är det anmärkningsvärt att finna en skärgård,där störning-

ar av detta slag ännu icke påverkat naturen. Det skulle sålunda nu 

finnas möjlighet, att för eftervärlden bevara ett för normal skärgffids

natur synnerligen representativt område, vars ägoförhållanden - ett 

enstaka hemman - i hög grad underlättar åtgärderna för överföring i 

Landskapets ägo. Av allra största betydelse är samtidigt,att de skär

gärdspartier, som ansluter sig till Björkör, redan disponeras av Land

skapet och sålunda jämte Björkör, om detta hemman kan inlösas av Land

skapet, skulle bilda ett i sitt slag fullständigt enastående utskärs

område. Detta område skulle därtill utgöra ett värdefullt komplement 

till de olika flyttfågelrastområden, som man genom det internationella 

fredningsprojektet MAR försöker åstadkomma på olika håll i Europa och 

till vilket man hittills i Finland endast föreslagit tre .sand- och 

ängsstrandsområden vid fastlandskusten. 

Ur den vetenskapliga forskningensey-npunkt har Björkör ett mycket 

fördelaktigt läge. Avståndet till Nåt,ö biologiska station, vilken som 

bekant upprätthålles av Landskapet i samarbete med Societas pro Fauna 

et Flora Fennica,. är relativt kort och gör det möjligt att med stationen 

som bas utföra undersökningar inom området. Samtidigt isoleras och be

gränsas det dock av öppna vatten, varigenom en effektiv övervakning är 

möjlig. Permanenta provytor för studier av naturens förändringar till 

följd av landhöjning, klimatförändringar m.m. kan sålunda med fördel 
a l" . åd~t n aggas inom Björkörsomr· -h de till Nåtö naturskyddsorr~åde hörande 

Skären är i detta hänseende icke lämpliga då de under somrra ren utsätts 

för stark nötning på grund av den livliga besöksfrekvensen från Marie-
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harnn. För områdets vetenskapliga utnyttjande vore det av värde att 

inkVarteringsmöjligheter på Björkör även i framtiden skulle förefinnas. 

Societas pro Fauna et Flora Fennica finner det ur vetenskaplig syn

punkt vara synnerligen önskvärt, att Björkörsområdet inlöses av Land

skapet Åland samt att or:irådet fridlyses med sådana bestämmols~;r ,som 
garanterar att o4q'ådets natur bevara.s och kan utrrytljas:,: .. ·a; .den vetenskap

liga forskning~l..\~- .-En sådan åtgi:ir;·a_ vo.r.e helt i överensStä'mme1se 'med. den 

framsynta · inställning·_ i _ n::,:tt:urskyddsfrägor~ som städse präglat Landska-

pet Ålands myndigheter~ . 
Helsingfors den 19 januari· 196~1 

Societas pro Fauna et Flora Fennica 

K.O. Donner 
ordförande 

Hans Luther Göran,. Bergm.ah 
sekreterarel 


