
160 
1977-78 Lt - Ls framst . nr 16 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land

skapslag angående ändring av landskaps

lagen om skogsförbättring. 

Enligt gällande landskapslag kan skogsförbättringsmedel i allmän

het icke användas för främjande av skogens naturliga förnyelse. Då 

det på vissa marker är biologiskt och ekonnmiskt fördelaktigare att 

driva upp ny tillväxt genom naturlig förnyelse än genom skogsodling, 

måste det anses ändamålsenligt att även åtgärder som främjar en na

turlig förnyelse kan stödjas på grundvalen av landskapslagen om skogs

förbättring. Då man alltid borde välja den i envar situation ändamåls

enligaste av förnyelsemetoderna, borde förutsättningarna för finansie

ringen vara desamma. 

För att de arbeten , som avser främjande av skogens naturliga 

förnyelse, skall kunna räknas som arbeten , vilka finansieras med 

skogsförbättringsmedel , måste ändringar göras i 1 § 1 mom., 2 § 

1 mom., 10 § 3 mom ., 11 § 1 mom. 7 19 §, 20 § 2 mom. och 21 § 1 mom . 

Beho~et av skogsväg kan i viss mån fyllas genom en väg av enklare 

slag, vilken kan åstadkommas med små kostnader då man gör stora diken, 

sålunda att den jord som lyfts upp ur diket på dikesrenen breds ut , s å 

att dikesrenen blir plan och farbar, och genom att erforderliga trum

mor samtidigt byggs. Astadkommandet av plana dikesrenar i samband med 

dikningsföretaget kan för närvarande icke finansieras med skogsför

bättringsmedel men bör dock anses som en ändamålsenlig och ekonomisk 

lösning. Därför föreslås att lagen kompletteras så, att i skogsdik

ningsplan kan intagas arbeten, som erfordras för utjämning av dikes

jord och för byggande av trummor i syfte att åstadkomma plana dikes

renar, vilka förbättrar de vägförbindelser som är nödvändiga för dik

ningsområdenas grundförbättrings- och skogsvårdsarbeten och för be

kämpandet av skogsbrand, ävensom andra därmed jämförliga arbeten. 

Dessa stadganden har intågits i ett till 1 § fogat 5 mom. och i 19 § 

1 mom. 

På grund av stadgandena i 1 § 3 mom. landskapslagen om skogsför-

bä t tring kan landskapet endast i begränsad utsträckning verka till 

förmån för uppgörande av planer rörande grundförbättringsarbeten i sam

funds och stiftelsers skogar. Då det ofta saknas yrkeskunnig personal 

för skogsförbättringsarbeten är det för främjandet av virkesavkastnin

gen, centraliseringen av arbetena och. ökningen av arbetstillfällena 

önskvärt, att landskapet kan ge fackmannahjälp åt sådana samfund och 
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stiftelser. Därför föreslås att till 1 § landskapslagen om skogs

förbättring fogas ett nytt 6 mom. 1 enligt vilket skogsförbättrings

medel på ansökan kan användas för täckandet av kostnaderna för upp

görande av skogsförbättringsplaner, för övervakning av planernas 

förverkligande och för arbetsledning även i fråga om område vilket 

tillhör samfund och stiftelse som avses i sagda paragrafs 3 mom. 

Vid återbetalningen av dessa skogsförbättringsmedel skall iakttas 

vad som är stadgat om förhandsfinansiering. Ett omnämnande som av

ser detta har intagits i 3 § 1 mom. 

Väglag. 

Enligt gällande landskapslag kan skogsförbättringsmedel icke be

viljas väglag, utan de beviljas delägarna i väglag. Har landskaps

styrelsen icke godkänt annan säkerhet, utgör de lägenheter som till

hör de delägare, vilka erhållit lån, underpant för det beviljade lå

net och förhandsfinansieringen. I föreliggande framställning före

slås en sådan förenkling av finansieringsförfarandet, att medel di

rekt skulle kunna beviljas väglag. Ändringsförslag som avser detta 

har gjorts i 1 § 4 mom., 6 § 1 mom. och 2S § 1 mom. Av väglaget skulle 

därvid icke fordras någon säkerhet. En bestämmelse därom och om del

tagande lägenheters befrielse från ansvar för lånet har intagits i 

13 § 2 mom. 

För återbetalning av skogsförbättringslån och såsom förhandsfinan

siering beviljade medel har landskapsstyrelsen enligt gällande lag 

kunnat godkänna annan säkerhet än den i 13 § 1 mom. nämnda. För 

tryggande av landskapets fordran har i 13 § 2 mom. intagits bestämmel

ser om att detta icke skall vara möjligt ifråga om samfälld skog. 

Samfund och stiftelse vilka enligt 1 § 3 mom. i landskapslagen 

icke får beviljas skogsförbättringsmedel, kan vara delägare eller 

bli delägare i sådan skogsväg, för vars byggande enligt lagförslaget 

kan beviljas finansiering av skogsförbättringsmedel. För att samfund 

eller stiftelse av nämnda slag icke genom väglaget skall bli delakti

ga av skogsförbättringslån eller bidrag föreslås att till landskaps

lagen fogas Sa - Se §§, vilka innehåller stadganden om återbetalning 

till landskapet av ett sådant samfunds eller en sådan stiftelses 

finansieringsandel och om vägavgiftsarrangemanget i ett sådant fall. 
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Justering av finansieringsvillkoren. 

Emedan den nuvarande finansieringsgraden bör anses otillräcklig, 

föreslås att 6 § 2 mom. landskapslagen om skogsförbättring ändras 

så, att maximibeloppet för understödet i stället för nuvarande 55 % 

skulle utgöra 65 % av de i 3 § 2 mom. avsedda kostnaderna. Ytterli

gare föreslås att det i 6 § 3 mom. avsedda tilläggsbidraget på grund 

av förödelse i naturen och det specialbidrag som enligt 6 § 4 mom. 

av särskilda skäl beviljas den som är bosatt på lägenheten skall ut

gå, enär betydelsen av dessa bidrag torde vara ringa. Landskapslagens 

7 § föreslås ändrad så, att ett stadgande tillfogas om att det belopp 

som motsvarar tilläggskostnaderna för arbeten, som utförs på grund 

av att man beaktar miljövårdssynpunkter och synpunkter i samband med 

annan än skogsekonomisk användning av skogarna helt kan beviljas så

som bidrag och att maximibeloppet för det bidrag som på grund av 

sysselsättningssynpunkter beviljas för arbeten för vård av plantbe

stånd skulle utgöra 80 %. 

I syfte att minska landskapets utgifter är det ändamålsenligt 

att främja sådana företag i fråga om vilka jordägaren skulle er-

lägga en del av kostnaderna och att i stället försöka minska sådana 

företag, vilka helt finansieras med landskapets medel genom lån och 

bidrag. Finansieringssystemet skulle kunna ändras så, att det bidrag 

som beviljas ur landskapets medel höjdes, varvid man skulle avstå 

från de lån och den förhandsfinansiering som beviljas ur landskapets 

medel. Därigenom skulle antalet skogsförbättringsarbeten icke behöva 

nedgå utan kunna hållas på nuvarande nivå. Systemet förutsätter lik

väl att tilläggsbidrag beviljas endast de jordägare, som kan erhålla 

lån och att tilläggsbidrag beviljas endast till den del som lån skulle 

kunna beviljas. Beloppet av dylikt tilläggsbidrag, som beviljas i 

stället för lån, föreslås bli 15 % av kostnaderna för förverkligandet 

i sådana fall, då lånet tillsammans med bidraget skulle täcka alla 

kostnader av sagda slag. Ett förslag angående detta ingår i 6 § 

3 mom. 

Det torde vara av vikt, att också sådana skogsvägar, av vilka 

man i en nära framtid har nytta endast vid utförande av grundför

bättrings- och skogsvårdsarbeten, bygges och understödes så, att de 

motsvarar behovet. Därför föreslås stadgat, att byggandet av sådana 

för grundförbättrings- och skogsvårdsarbeten nödvändiga skogsvägar 

skall understödas med lån på samma sätt som skogsdikning. En änd

ring i sådant avseende har därför intagits i 11 § 1 mom. i lagförsla

get. 
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övriga ändringsförslag. 

1-_Q_j_. I syfte att förenkla förfarandet, då företaget berör 

endast en eller några få lägenheter föreslås stadgandena rörande 

överlåtelsesammanträde med avseende på skogsdikning ändrade i över

ensstämmelse med rikslagstiftningen och kompletterade i ett nytt 

10 § 3 mom. varvid det nuvarande 3 mom. i ändrad lydelse blir 4 mom. 

1..l:_J_.I gällande landskapslag finns icke något stadgande om 

förfarandet, då område på vilket har utförts med skogsförbättrings

medel finansierade arbeten, har övergått till sammanslutning eller 

stiftelse, vilken enligt 1 § 3 mom. icke får beviljas skogsförbätt

ringsmedel. Därför föreslås att bestämmelser härom i konformitet 

med rikslagstiftningen intages i nya 3 och 4 mom. 

16 §.Delas lägenhet, som utgör underpant för skogsförbättringslån 

eller förhandsfinansiering, kan landskapsstyrelsen enligt paragrafens 

nuvarande lydelse på ansökan befria genom delning bildad lägenhet från 

däri gällande panträtt eller uppdela lånet och krediten mellan de 

genom delning uppkomna lägenheterna, om alla vid delningen uppkomna 

lägenheters ägare ger sitt samtycke därtill och återbetalningen av 

landskapets fordran icke äventyras till följd av befrielsen från pant

rätten eller uppdelningen av fordran~ För förenklande av förfarandet 

föreslås stadgat, att det för befrielse från panträtten eller för 

uppdelning av lånet och förskottsfinansieringen skulle krävas sam

tycke endast av ägarna till de genom delning uppkomna lägenheter som 

fortfarande utgör föremål för panträtten. Dessutom föreslås stadgat, 

att en uppdelning av beviljat lån eller förhandsfinansiering under 

ovan nämnda förutsättningar skall kunna genomföras redan under före

tagets överlåtelsesammanträde eller slutliga utredning, såvida den 

lägenhet, för vilken lånet eller förhandsfinansieringen har beviljats 

har delats innan företaget avslutats. 

1.1.__1 .. Då kredit som beviljats såsom förhandsfinansiering i prak

tiken återbetalas till landskapet inom en kort tid efter det att 

överlåtelsesammanträdet eller slutlig utredning har hållits, hinner 

anmälan till vederbörande häradshövding eller fastighetsdom~e om 

anteckning i inteckningsprotokollet icke medföra därmed avsedd nytta. 

Därför föreslås, att 17 § landskapslagen om skogsförbättring ändras 

så, att anmälningarna rörande panträtten skulle begränsas till enbart 

skogsförbättringslån. 
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2la och 28a §§. Om påföljderna av jordägares försummelse att 

draga försorg om underhåll och skötsel av skogsdiknings- och skogs

odlingsområde samt skogsväg stadgas i 20 § 2 mom. och 21 §. För 

att förtydliga dessa stadganden föreslås, att till landskapslagen 

fogas en 2la § och en 28a § med kompletterande stadganden. 

Rj_.Ändring har gjorts i syfte att förtydliga lagrummets orda

lydelse. 

Förberörda ändringsförslag av landskapslagen om skogsförbättring 

bygger på en i riket den 17 juni 1977 given lag angående ändring 

av lagen om skogsförbättring (FFS 468/77), vars bestämmelser försla

get i allt väsentligt följer. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om skogsförbättring. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 1 § landskaps lagen av den 4 april 196 8 om skogsförbätt-
ring (7/68), 2 § 1 mom. , 3 § 1 mom. , 6 § ' 7 § ' 8 § ' 10 § 3 mom. , 
11 § 1 mom. , 13 § 2 mom. , 16 § ' 17 § 1- 3 mom. , 19 § ' 20 § 2 mom. , 
21 § 1 mom. , 22 § och 28 § 1 mom. samt 

fogas till lagen nya 8a, 8b och 8c §§, till 10 § ett nytt 3 mom., 

varvid paragrafens tidigare 3 mom. i ändrad lydelse blir 4 mom., 11 § 

nya 3 och 4 mom., samt till lagen nya 2la och 28a §§, som följer 

1 § • 

För skogsförbättringsarbeten upptages i landskapets ordinarie 

inkomst- och utgiftsstat årligen erforderliga anslag. Dessa medel, 

vilka i denna lag benämnes skogsförbättringsmedel, kan användas för 

utarbetande av planer, som avser skogsdikning, främjande av skogens 

naturliga förnyelse, skogsodling, plantbeståndsvård och gödsling, 

samt för planer rörande anläggning av v1g och av till sådan ansluten 

upplagsområde för virke. 

Skogsförbättringsmedel kan jämväl användas för genomförande av i 

1 mom. avsedda planer, för anskaffning av nödiga specialredskap, 

mindre arbetsmaskiner och transportmedel, för tryggande av skogsför

bättringsarbetenas resultat och för kostnader föranledda av arbetar

skyddet samt försöks- och forskningsverksamhet, som direkt avser att 

utveckla de arbeten, som utföres med skogsförbättringsmedel. 
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I fråga om jord, som tillhör landskapeti kommun, församling, bolag, 

andelslag eller annan sammanslutning, med undantag av sammanslutning 

av ägare till samfälld skog eller annat samfällt område, samt i fråga 

om stiftelse tillhörig jord får skogsförbättringsmedel icke användas 

för annat än i 3 § 1 mom. avsedda kostnader för samfälld dikning eller 

kostnader för gemensamt byggande av skogsväg och till förhandsfinansie

ring av i sagda paragrafs 2 mom. avsedda kostnader. 

I 3 mom. avsedda begränsningar gäller likväl icke sådana familje

bolag, vilkas huvudsakliga syfte är att bedriva gårds- eller skogs

bruk, ej heller väglag. Likaså kan skogsförbättringsmedel utan hinder 

av sagda begränsningar användas för i 3 § 1 mom~ avsedda kostnader 

och för beviljande av i sagda paragrafs 2 mom. avsett understöd i 

fråga om kolonisationslägenhet, beträffande vilken besittningsavtal 

gäller. 

I skogsdikningsplan som avses i 1 mom. kan intagas arbeten, som 

erfordras för utjämning av dikesjord och för byggande av trummor i 

syfte att åstadkomma plana dikesrenar, vilka förbättrar de vägför

bindelser, som är nödvändiga för dikningsområdenas grundförbättrings

och skogsvårdsarbeten och för bekämpande av skogsbrand, ävensom andra 

därmed jämförliga arbeten. Angående planen och dess genomförande gäl

ler i fråga om plana dikesrenar i tillämpliga delar vad i denna lag 

är stadgat om annan skogsdikning än sådan som helt utföres med under

stöd av landskapet. 

Med avvikelse från vad i denna paragraf är stadgat kan skogsför-

bä ttringsmedel användas för kostnader för utarbetande av skogsförbätt

ringsplaner, för övervakning av deras genomförande och för arbetsled

ning även ifråga om områden vilka äges av i 3 mom. avsedda sammanslut

ningar eller stiftelser. 

Lån och bidrag ur skogsförbättringsmedel kan beviljas enskild per

son med åländsk hembygdsrätt, så ock bolag, andelslag, förening, 

annan sammanslutning eller stiftelse, som har laglig hemort i landska

pet och vars samtliga styrelsemedlemmar innehar åländsk hembygdsrätt, 

likväl med beaktande av vad i 3 och 4 mom. stadgas. 

Person som saknar åländsk hembygdsrätt, men i övrigt uppfyller 

stadgade förutsättningar, är beträffande skogsförbättringsverksamheten 

likställd med i 7 mom. nämnd enskild person, därest han i sin ägo 

bekommit fastighet i landskapet Åland vid tidpunkt, då han innehaft 

åländsk hembygdsrätt, eller bekommit fastigheten genom arv eller om 

han i sin ägo bekommit fastighet i landskapet, ifråga om vilken i 

18 § lagen om inskränkning i rätten att förvärva och besitta fast egen

dom i landskapet Åland nämnd lösningsrätt icke är anhängiggjord eller 

till vars förvärvande landskapsstyrelsen gett sitt tillstånd. 
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2 § . 
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Plan, som förutsätter användning av skogsförbättringsmedel, får 

icke uppgöras för s~dant arbete som avs~r skogsodling eller främjan

de av skogens naturliga förnyelse och föranledes av en mot landskaps

lagen om enskilda skogar (8/68) stridande avverkning och angående 

vars utförande stadgats i sagda lag, ej heller beträffande sådana, 

till den normala skcgsvården hörande arbeten, vilka jordägaren själv 

skall finansiera. 

3 § • 

Av skogsförbättringsmedel erlagda kostnader för utarbetande av 

planer, kostnader för anskaffning av transportmedel samt frön, plan

tor, gödselmedel och andra för genomförande av skogsodlingsplaner er

forderliga förnödenheter samt kostnader då arbete som avser genomföran

de av plan anförtrotts entreprenör och kostnader för övervakning av 

arbetet stannar landskapet slutligt till last. Har arbetets utförande 

icke anförtrotts entreprenör, skall de skogsförbättringsmedel, som 

använts för kostnader för arbetsledning samt för anskaffning och an

vändning av för arbetet nödiga specialredskap och mindre arbetsmaski

ner, likaså stanna landskapet slutligt till last. I de fall som av-

ses i 1 § 6 mom. återbetalas dock de skogsförbättringsmedel som an

vänts för kostnader för utarbetande av planer, för övervakning av 

deras genomförande och för arbetsledning i enlighet med vad som är 

stadgat angående förhandsfinansiering. 

6 §. 

Av skogsförbättringsmedel kan för finansiering av i 3 § 2 mom. 

avsedda kostnader beviljas Tuidrag och skogsförbättringslån eller en

dast bidrag eller lån. Den del av kostnaderna, som icke beviljas som 

bidrag eller skogsförbättringslån, kan erläggas som förhandsfinansie

ring. Här avsedd finansiering kan beviljas jordägare eller väglag. 

Understöd kan beviljas endast om detta anses erforderligt för delta

gande i företaget. 

Jordägare, vilken det anses erforderligt att för deltagande i 

skogsförbättringsprojekt bevilja bidrag till bestridande av i 3 § 

2 mom. avsedda kostnader, kan i bidrag beviljas högst 65 procent av 

dessa 'kostnader. 

Jordägare som utöver i 2 mom. avsett bidrag kunde beviljas lån men 

som meddelar, att han avstår från lånet, kan i stället för lån bevil

jas tilläggsbidrag. Om lånet, från vilket jordägaren avstår, motsvarar 

hela den del av de i 2 mom. avsedda kostnaderna som icke finansieras 

enligt sagda moment, utgör tilläggsbidraget 15 procent av nämnda kost

nader. Skulle lånet motsvara endast en del av dessa kostnader, skall 
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tilläggsbidraget beviljas med motsvarande nedsättning. I stället för 

skogsförbättringslån kan på motsvarande sätt även sådana jordägare 

som icke beviljas i 2 mom. avsett bidrag beviljas bidrag som till 

storleken motsvarar det i detta moment avsedda tilläggsbidraget. På 

tilläggsbidrag och på bidrag som avses i detta moment tillämpas ej 

vad i 1 mom. är stadgat om understödets erforderlighet. 

Landskapsstyrelsen kan besluta, att kostnaderna för sådan gräv

ning av avloppsdike och rensning av bäck, som är erforderlig för torr

läggning av ett vattensjukt område inom ramen för ett omfattande 

skogsdikningsföretag, i sin helhet skall erläggas som bidrag. 

7 §. 

ökas arbetskostnaderna för skogsförbättringsföretag, emedan arbe

tet på grund av sysselsättningssynpunkter, miljövårdssynpunkter eller 

synpunkter i anslutning till annan än skogsekonomisk användning av 

skogen, utföres med avvikelse från sedvanligt arbetssätt eller uncler 

annan tid än sedvanlig arbetssäsong, kan ett belopp, som motsvarar 

den härav förorsakade ökningen av arbetskostnaderna, i sin helhet 

beviljas såsom bidrag. 

För arbeten, vilka avser vård av plantbestånd och vilka skall ut

föras på grund av sysselsättningssynpunkter, kan utan hinder av vad 

i 6 § är stadgat om understöds erforderlighet och maximibelopp bidrag 

beviljas till högst 80 procent av de i 3 § 2 mom. avsedda kostnaderna. 

Utöver sådant bidrag kan skogsförbättringslån icke beviljas. 

8 § • 

Vid samfälld dikning kan nyttohavare, som icke påyrkat dikning 

eller förenat sig om sådant yrkande, i enlighet med 6 § 1 och 2 mom. 

beviljas bidrag av skogsförbättringsmedel. Återstoden av de kostnader, 

vilka sådan nyttohavare jämlikt vattenlagen (FFS 264/61) skall er

lägga, kan förskotteras av skogsförbättringsmedel. Landskapet äger 

vid återbetalningen av dessa kostnader samma rätt som enligt vatten

lagen tillkommer dikare. 

Är sammanslutning 

beviljas understöd, 

och bidrag för i 3 § 

Sa §. 
eller stiftelse, som enligt 1 § 3 mom. icke får 

delägare i väglag, kan väglaget beviljas lån 

2 mom. avsedda kostnader endast till den del 

sagda kostnader i enlighet med fastställda vägenheter hänför sig 

till andra medlemmar i väglag än ovan avsedd sammanslutning eller 

stiftelse. För i 3 § 2 mom. avsedda kostnader, vilka faller på 

sammanslutning eller stiftelse, kan förhandsfinansiering beviljas. 
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8b §. 
Har sammanslutning eller stiftelse, som enlig 1 § 3 mom. icke 

kan beviljas understöd, blivit medlem i väglag, som byggt väg med 

enligt denna lag tillskjutna medel och har ifrågavarande medlem 

betalat ersättning för kostnader som uppstått för vägens byggande, 

skall väglaget till landskapet erlägga ett belopp som motsvarar 

sagda ersättning. Beloppet användes i den proportion väglaget be

viljats bidrag och lån till återbetalning av bidraget ooh till 

extra avkortning av lånet, senast vid närmast följande uppbörd. 

Har medlem i väglag överlåtit sin fastighet till sammanslutning 

eller stiftelse som avses i 1 mom., gäller om återbetalning till 

landskapet av det belopp som åvilar fastigheten av det skogsförbätt

ringslån och bidrag, som beviljats väglaget, vad i 11 § 4 och S mom. 

är stadgat. 

8c §. 
Har sammanslutning eller stiftelse, som enligt 1 § 3 mom. icke 

får beviljas skogsförbättringslån eller bidrag, i enlighet med 8a § 

och 8b § 2 mom. till landskapet betalat den andel av i 3 § 2 mom. 

avsedda kostnader som faller på sammanslutningen eller stiftelsen 

tillhörig lägenhet, är sammanslutningen eller stiftelsen icke 

skyldig att erlägga vägavgifter för anläggning av väg som finansierats 

i enlighet med denna lag. 

10 §. 

I 1 och 2 mom. avsett överlåtelsesammanträde rörande skogsdik

ning behöver ej hållas, om företaget berör endast en lägenhet, eller, 

om dikningsförrättning icke hållits, några få lägenheter eller 

områden. 

Efter slutfört arbete, som avser främjande av skogens naturliga 

förnyelse, skogsodling, gödsling och plantbeståndsvård samt i 3 mom. 

avsett skogsdikningsarbete och som helt eller delvis utförts med 

skogsförbättringsmedel, skall granskning förrättas, varom meddelande 

på förhand skall tillställas jordägarna. 

11 §. 
Skogsförbättringslån som beviljas för arbete som avser skogs

dikning, skogsodling, plantbeståndsvård, Främjande av skogens natur

liga förnyelse samt grundgödsling, ävensom~nläggning av för grund

förbättrings- och skogsvårdsarbeten erforderlig väg, skall återbeta

las till landskapet med samma annuiteter, som gäller för motsvarande 
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lån i riket och av vilka samma procentsats som i riket räknas som 

ränta på det oguldna kapitalet, medan återstoden utgör amortering. 

På kredit, som beviljas såsom förhandsfinansiering skall från och 

med överlåtelsesammanträdet eller granskningen erläggas årlig ränta 

enligt samma procentsats, som i motsvarande fall gäller i riket. 

Har äganderätten till fastighet före överlåtelsesammanträde 

eller slutlig utredning som avses i 10 § övergått till sammanslut

ning eller stiftelse, vilken enligt 1 § 3 och 4 morn. icke får be

viljas skogsförbättringsmedel, skall av det beviljade lånet och bi

draget med undantag av kostnader som enligt 3 § 1 mom. slutligt 

stannar landskapet till last, det belopp som åvilar fastigheten 

återbetalas till landskapet med iakttagande av vad i fråga om åter

betalande av medel som erlagts såsom förhandsfinansiering är stad

gat. 

Då äganderätten till fastighet övergått till i 4 mom. avsedd 

sammanslutning eller stiftelse efter överlåtelsesammanträdet eller 

den slutliga utredningen, skall landskapsstyrelsen, sedan den erhållit 

kännedom om övergången, vidta åtgärder för omedelbar uppbörd av lånet 

i dess helhet. 

13 §. 

Av väglag, som beviljats lån eller förhandsfinansiering av skogs

förbättringsmedel, fordras icke i 1 mom. avsedd eller annan säkerhet. 

För återbetalning av skogsförbättringslån och såsom förhandsfinansie

ring beviljad kredit samt ränta på dessa, vilka hänför sig till 

annat samfällt område än samfälld skog, kan landskapsstyrelsen god

känna annan än i 1 mom. nämnd säkerhet. Fordras i enlighet med det 

sagda icke säkerhet eller har annan än i 1 mom. nämnd säkerhet god

känts är de deltagande lägenheterna som avses i detta moment fria från 

ansvar för lånet. 

16 §. 

Har lägenhet, som enligt denna lag utgör underpant, delats, kan 

landskapsstyrelsen på ansökan befria genom delningen bildad lägenhet 

från däri gällande panträtt eller ock uppdela skogsförbättringslånet 

och den såsom förhandsfinansiering beviljade ktediten mellan de genom 
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delningen uppkomna lägenheterna, om ägarna till de vid delningen 

uppkomna lägenheter, som förblir föremål för panträtten, lämnar 

sitt samtycke därtill och återbetalningen av landskapets fordran 

icke äventyras av befrielsen från panträtten eller uppdelningen 

av fordran. 

Då lägenhet som utgör underpant har delats innan skogsförbätt

ringsarbetet slutförts, kan befrielse från panträtt eller uppdelning 

av skogsförbättringslån och såsom förhandsfinansiering beviljad 

kredit under i 1 mom. nämnda förutsättningar ske även vid i 10 § 

avsett överlåtelsesammanträde eller slutlig utredning. 

17 §. 

Sedan med skogsförbättringsmedel helt eller delvis finansierat 

arbete slutförts samt utredning verkställts angående kostnaderna 

för företaget och beloppet av skogsförbättringslån, skall landskaps

styrelsen tillställa vederbörande domare meddelande om den i 13 § 

avsedda panträtten för skogsförbättringslånet för anteckning därom 

i protokollet över fastighetsinteckningsärenden. Anmälan bör dock 

icke göras, om fordran är ringa. 

Sedan jämlikt kolonisationslagstiftningen sålt område, vars ägare 

beviljats skogsförbättringslån, blivit utbrutet till självständig 

lägenhet och anteckning därom gjorts ; iordregistret och sedan 

i 62 § 5 mom. landskapslagen om disposition av jord (9/59) avsedd 

anmälan om saken tillställs vederbörande domare, skall denne på det 

registerkort för lägenheten, som skall utskrivas för intecknings

registret, göra anteckning om att den i 13 § avsedda panträtten för 

skogsförbättringslånet gäller i den bildade lägenheten. 

Har landskapsstyrelsen med stöd av 15 § ändrat i intecknings

registret antecknad sådan fördelning av skogsförbättringslån eller 

med stöd av 16 § befriat lägenhet från panträtt eller verkställt 

uppdelning av skogsförbättringslånet, skall anmälan därom tillställas 

vederbörande domare för anteckning i inteckningsregistret. 

19 §. 
Jordägare som dragit nytta av skogsdikningsarbete eller av 

arbete som avser fr~mjande av skogens naturliga förnyelse eller skogs

odling eller av vägbygge, vilka arbeten helt eller delvis utförts 

med skogsförbättringsmedel, är skyldig att draga försorg om under

hållet och skötseln av skogsdikninps-, förnyelse- och skogsodlings

området samt vägen. Vad här stadg~s om skogsdikningsområde och skogs

dikning gäller även i 1 § 5 mom. avsedd plan dikesren och byggande 

av sådan. 
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övergår fastighet, där i 1 mom. nämnt arbete som avser främjande 

av skogens naturliga förnyelse eller skogsodling utförts eller 

vars ägare tagit del i där avsett skogsdikningsarbete eller byggan

de av väg, till annan, skall skyldigheten att underhålla och 

sköta skogsdiknings-, förnyelse- och skogsodlingsområd~samt vägen 

ävensom att uppfylla övriga finansieringsvillkor övergå på den 
nye ägaren. 

20 §. 

Har inom förloppet av 20 år från arbetets slutförande försummel

se inträffat med avseende på skötseln av skogsdiknings-, förnyelse

eller skogsodlingsområde eller underhållet av väg och har försummel

sen icke avhjäfryts inom av landskapsstyrelsen förelagd skälig tid, 

kan landskapsstyrelsen förordna, att beviljat bidrag samt anskaff

ningspriset för frön och plantor helt eller delvis skall återbetalas 

samt att landskapets utes~Aende fordran jämte ränta omedelbart 

förfaller till betalning ~ller elje~t tidigare än vad som avtalats 
e 11 e r f-ö r e sk r-i vi t s . 

21 § • 

.Är i 20 § 2 mom. avsedd och icke avhjälpt försummelse av sådan 

art att fara föreligger för att skogsdikningsarbetet, det arbete 

som avser främjande av skogens naturliga förnyelse eller skogs

odling, till avsevärd del förlorar sin betydelse, kan skogsdiknings-, 

förnyelse- eller skogsodlingsområdet med jordägarens antingen i 

ansökningen om utförande av nämnda arbete eller särskilt för sig 

givna samtycke iståndsättas med skogsförbättringsmedel. övergår fas

tigheten till ny ägare efter det samtycke gavs, utgör detta icke 

hinder för iståndsättningsarbetets utförande. 

2la §. 

Har arbete som avser skogsdikning, främjande av skogens naturliga 

förnyelse eller skogsodling eller byggande av väg,vilka arbeten 

helt eller delvis utförts med skogsförbättringsmedel, till väsentliga 

delar förlorat sin betydelse på grund av förödelse i naturen eller 

av annan av jordägaren oberoende anledning, kan landskapsstyrelsen 

besluta, att i 19 § 1 mom. stadgad underhålls- eller skötselplikt 

upphör ifråga om område eller väg som utsatts för förödelsen. 
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Har område, inom vilket med skogsförbättringsmedel helt eller 

d~lvis utförts arbete som avser främjande av skogens naturliga 

förnyelse eller skogsodling, eller vilket hör till nyttoområde 

för skogsdikning, som helt eller delvis utförts med sagda medel , 

börjat användas så , att dess användning för skogsekonomiska ändamål 

till väsentliga delar förhindras , bör landskapsstyrelsen besluta , 

att skogsförbättringslånet och den såsom förhandsfinansiering be

viljade krediten omedelbart skall återbetalas till den del den 

hänför sig till ifrågavarande område . Landskapsstyrelsen kan ytter 

ligare , såvida icke 20 år förflutit sedan arbetet slutförts , bestämma 

att beviljat bidrag samt anskaffningspriset för frön , plantor, göd

selmedel och övriga förnödenheter helt eller delvis skall återbeta

las till landskapet . Vid återbetalningen iakttages i tillämpliga 

delar vad som är stadgat angående såsom förhandsfinansiering be

viljade medel. Sedan landskapsstyrelsen fattat i detta moment avsett 

beslut, upphör i 19 § 1 mom. avsedd underhålls- och skötselplikt 

i fråga om det i beslutet avsedda arbetet. 

Har område, för vilket i 1 § 1 mom. avsedd plan uppgjorts eller 

i fråga om vilket för genomförandet av sagda plan beviljats skogsför

bättringsmedel, börjat användas eller beslut fattats att börja an

vända det så, att dess användning för skogsekonomiska ändamål till 

väsentliga delar förhindras, kan landskapsstyrelsen återkalla eller 

ändra beslut om finansiering . 

2 2 §. 

Planeringskostnader, kostnaderna f~r övervakning av planernas 

genomförande samt för arbetsledning ävensom understöd samt istånd

s ä ttning_ - och synekostnader, som skall återbetalas, får oberoende 

av huru länge de utestått oguldna uttagas ur den fastighet , till vars 

förmån arbetena utförts, med den förmånsrätt som är stadgad beträffan

de fastighet åsatta offentligträttsliga utskylder . 

2 8 § • 

Förmåner, som jordägare och väglag med stöd av denna lag erhållit , 

är skattefria . 

28a §. 
Vad i denna lag är stadgat om jordägare gäller med ovan stadgade 

undantag och ~ljest i tillämpliga ; delar beträffande väglag , dock så , 

att stadgandena i 12§dmbeviljande av anstånd med återbetalningen 

av landskapets fordran icke tillämpas, då väglag är gäldenär . 
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Vad i denna lag stadgas om förödelse i naturen skall i till

lämpliga delar iakttas i fråga om sådana skador till följd av 

skogsbrand och åtgärder för dess bekämpande, som uppkommit av orsa

ker vilka icke beror a v jordägaren. 

Denna lag tillämpas från den 1 september 1977 ifråga om bevil

jande av lån, bidrag och förhandsfinansiering . 

Stadgandena i 2la § tillämpas, såvida det ej är fråga om en 

strängare skyldighet än tidigare att återbetala de använda skogs

förbättringsmedlem, även på företag som slutförts innan denna lag 

trätt i kraft ävensom på igångvarande företag som påbörjats före 

denna tidpunkt . 

Vad i 13 § 2 mom . och 22 § är stadgat angående förmånsrätt med-

för icke ändring i förmånsrätten för dem av landskapets förordningar , 

som härrör från företag som avser finansieringsbeslut fattat före 

denna lags ikraftträdande elleT därpå grundat rättsförhållande, ej 

heller i de personers rätt, för vilka med stöd av ansökan , som an

hängiggjorts före denna lags ikraftträdande , inteckning fastställts 

eller legorätt registrerats eller vilka innehar därförinnan upp

kommen panträtt för ogulden köpeskilling eller annan utan inteckning 

gällande panträtt . 

Mariehamn , den 23 november 1977 

L a n t r å d 

Lagberedhingssekreterare 
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