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Ä 1 a 0 a s 1 a r d s k a p s 0 ä m n d s 

framställning till Ålands landsting med förslag 

'Z 

till dispositionsplan för Sellens R.N:o l~ i Jomala 

by av Jomala socken. 

Sedan lanasaövdingen i landskapet Äla.nd medelst resolution av den i:; 

3 
augusti 194~· bestämt att lösningsrätt till Sellens skattehemman R.N:o 1-

i Jomala by av J mala socken tillkommer landskapet Åland, och Högsta. 

Domstolen genom dom av den 5 oktober 1948 fastst~llt löseskillingen för 

f ören&mnda lägenhet till 1.500.000:- mark , har landskapsnäm~den genom 

över ens komme ls e med rätts inneha varaa övertagit Uigenhet en frun den 1 apri 1 

c'letta 0 ar. Vid plenisarr.manträde den 11 dennes har lands{ apsnämnden omfattat 

det pc lantbruksavdelningen uppgjorda förslaget till disposition av Sellens 

3 . 
R.N:o 1- i Jomala bJ av Jomala socken. Enligt detta förslag skulle lägen-

heten i sin helhel, förutom Öjen benämnda Ekifte, försäljas. Försäljningen 

skulle ske genom tnlämnande av skriftliga anbud. Öjen benämnda skifte , om-

fattande 5 , 820 ha äng, 5,355 ha skogsmark samt 4,~50 ha lmpedirnent eller 

inalles 15.825 ha., skulle kvarstå i landskapets ägo för att disponeras sä-

som naturr6Eerva.t. Såsom stöd för detta beslut bifogas till denna fram-

Etällning ett av Societas Pro Fauna et Flora Fennica avgivet utlåtande 

angående nödvändigheten av att för f ramtiden behålla Öjen i lanrskapets 

Ä~o. Efter avskiljande av Öjen skulle Sellens omfatta 18,340 ha åker, 
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~,.~540 h13 · 2 n~. C'l,t.:;80 hn 0dli rirs·1-ar jord, 28 ,0lo ha skogsmark samt 1.920 ha 

impediment , eller inalles 51 , 400 ha. 

På grund av vad ovan framförts får landskapsnäm r.den h~r~ec~ h 
~ .,, _ os lands-

tinget anhålla om bemyndigand e att försi:ilja Sellens R.N•.o ,3 
1 .1._ Jomala by 

av Jomala snoken sarrit att från läO'_e nheten kil' ·· 
~ a vs Ja Ojen benämnda område i 

och för anläggande av ett naturreservat. 

Lantråd 

Mari ehamn den 11 juni 1949. 

På landsk apsnärnndens väg nar : 

Landskaps agronom ---'-C ) -6 c L- .J..J ~ _ 

1rnst efohansson. / 

Bil. Societas Pro Fauna et Flora Fennicas utlåtande. 

I 
' 

Avskrift. 6.89 

Till Ålands Landskapsnärnnd. 

Alands löväng är en nordlig avläggare av den mellaneuropeiska bland- -

lövskogen, som en gågg utgjorde den dominerande vegeta ti onstype n på nä

ringsrik jord över vida delar av Mellaneuropa. Den har framgått ur bland

lövs kop:en genom en urgarr,mal, efter vegetationskaraktären anpassad specifi k 

kulturform. Häri ligger dess naturvetenskapliga och kulturhistori~ka i n-

tresse. 

Lövängen som kulturform lever ännu ställvts kvar, främst på Öland 

och Got land, i Söa er man lands och Upplands skärgårds - och kusttrakter, på 

ösel och Dagö samt på Åland. '"e n dess tillvoro är starkt hotad. I ständigt 

ökad takt går plogen fram; vad icke omvandlas i åker upplAtes till bete. 

Åla nds Landskapsnämnde har med en vidsynthet, som väckt uppmärksam-

het utöver landskapets ~ränser , insett den fara, som härmed hotar hela 

landskapsbilden och även landskapet såsom betydelsefullt objekt för bio-

logisk forskning. 

Bland vackra och representativa lövängslandskap på ,Ä_land intap:er Jo
ön i Jnrnala 

ruala (socken en framträdande plats. Lj blott att en är lummig ocö floran 

artrik; den ~r sä att säg~ rent arkitektoniskt sett sällsynt vackert ska-

pad med dominerande berg och lum~ig a dälder, med bl<t!lmsterrik ängsmark och 

vackra s träna er. 

Synnerligen anm ärkningsvärt är f ör Jornala ön den rätt branta, östra 

strandsluttning en mot den från norr inträngande viken. Sluttningen upp-

tages av delviE" mycket t e. t träd- oc .h buskvegetation med frodig underväJXt. 

På många partier av denna strandsluttning har av det framsipprande vatt

net danats sanka gungflyartade partier, vilket på Ål&nd på starkt sluttan-
en 

/ de mark. är mycket sällsynt företeelse; en motsvarighet finnes på Åland 

,l 

! 

närmast i Kattnäs by i Hammarland. 

Det vore ur sAväl biologisk som allmänt geografisk synvinkel sett 
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1 ·,", :.~ .. _-myclrnt önskv8rt. att lövä nP:slaricskapet 0 J . 1 pa nrr.a a ön, eller möjligast 

stora delar dt"rav, "bl€V6 för :t'rar-tiden f · r,:, dat. Ji:irrte Ramsholrr:en torde 

Jornala ön numera vara det bäst bevarade lö ·· 0 d . vangsomra et i Jomala socken. 

Helst ngf ors, den 'Cl maj 1949. 

SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 

Alvar Palmgren 

Alvar Palmgren 

Ordförande 

T .H ... Tärvi 

T.H.Järvi 

Vic eordf.örand e 

Avskriftens riktighet best-urker ,' :rtariehamn, a0 1 a •·-~ an St<.l:lpsstyrelsens re~ 

gistratorskontor, den 10 juni 1949. 

E:x of fic io: 

Registrator ~"'-~'Q· 
Anne-Maj 

J 

P.v skrift 
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H ö g s t a D o m s t o 1 e n s dom i ett 

på nedsatt revisionsskilling från Äbo hovrätt inkommet 

mål, angående fastställande av löseskilling för fastig

het i landskapet Åland, mellan avlidne kommendörkap

tenen Johan Frithiof Salvens änka Dagny Viktoria ~al-

v~n, från Villrnanstrand etad, såsom sin mans genom 

testamente utsedda rättsinnehavare, samt vicehärads-

hövdingen Karl Hugo brik DalvE!ln, från 'l'ammerfors st8d, 

och regeringsrådet Justus Ripatti, från Hel~in g fnrs 

staa, i eg6nsk&p av utredningsmän i Johan Fri thiof 

Salv~ms dödsbo, gemensamt sökande, och Ål~mrs land-

skapsnämnd, svarande: Given i Helsingfors o6n 5 ok-

tobPr 1948. 

Hö~sta domstolen har låtit h&nolin?,arna i målet sig föredr e ga~ 

och av dem inhi=lmtat, såvitt nu är i fråga, följande: 

Sedan Johan Frithiof Salv~n den 30 oktober 1940 på exekutiv 

auktion inropat boncen Karl Algot Isidor Sälins dödsbo tillhöriga 
, '2: 

Sellens skattehemman RN:o l""' i Jomala by av Jomala socken för en 

köpeskilling av 535.000 mark och Högsta förvaltningsdomstolen me

delst utslag av den 26 maj 1943, enär Johan Frithiof Balv~n vid ti

den för sagda köp icke haft laga bo och hemvist inom landskapet Å-

land och lan0skapet anmält sig önska lösa fasti~heten, förordnat, 

att densamma vore lösen underkastad, hade lannshövdingen i land

skapet Åland medelst resolution den 6 augusti 19421 bestämt, att 

lösningsrätten skulle tillkomma l&n~kkapet. 

Efter stämning på mak.arna.1 , Salv~n samt, efter Johan Frithiof 

Salv~ns under rättegången timaoe frånfälle, jämväl på Karl Hugo 

Salv~n och reg eringsrådet Ripatti, i deras nämnda egenskap, har 
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lands kaps nämna en vid häradsrä t ten i J om aln med f lere kommuners 

tingslag anfört, att nämnden erbjudit Johan Frithiof Salv~n i löse. 

skilling med beaktande av det erlagda priset för f a stigheten och uj 

given stämpelskatt för dtnsamma 550.000 mark, varmed denne likväl 

icke ltnöjts; och aå överenskommelse om löseskillingen förty icke 

ernåtts, har landskapsnämnden överlämnat frågan om löseskillin-

~ens storlek till häradsrättens av görande. 

~ffi Dagny Viktoria och Karl Hugo hrik Salv~n samt regeringsrådet 

Ripatti hava yrkat, att löseskillingen med hänsyn till rådande 

prisläge vid tiden för målets avgörande i häradsrätten måtte f 2s t-

ställas till 2441000 mark och landskapet &läggas att ersätta dem 

deras umgälder för målet. 

Häracsrätten har medelst den 15 april 1947 avkunnat utslag med 

stöd av stadganaena i lagen den 1 april 1938 om utövande av lös

ningsrtitt vid försäljning a.v fastighet i landskapet Åland och 5 § 

i lagen den 11 augusti 1922 innehållande ser skilda stadganflen rö

rande landskapet Ålanr~ befolkning fastställt löseskillingen fer 

ifrågavarance fastighet till en miljon ferntiotvåtUh'3ense.xtiofem marl 

samt ålagt landskapet att erlägga till Dagny Viktoria S8lv~n och 

hennes medparter gemensamt i rättegångskostnadsersättning sjuttio-

tretusenfemhundra fyratio mark tjugufem penni. 

Hovrätten, under vars prövning Dagny Viktoria Salv~n jämte 

medpDrter i vadeväg dragit målet, bar medelst den 16 jBnuari 1948 

given dom låtit bero vid bäradsri:ittens utslag samt ålagt Dagny 

Viktoria Salvan 0ch hennes medparter a tt en för alla och alla fö 

en med yvåtusen mark ersätta landskapsnämnden dess kostnader för 

målet i hovrätten. 

• 

1 hovrättens dom hava Dagny Viktria Salv~n och hennes medparte.1.-

sökt änoring medelst skrift, som lendskapsnämmden bemött. 
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Högsta domstolen har tagit m~let i övervägande och finner 

skäl icke hava anförts till annan ändring i hovrättens dom, än 

att löseskillingen för ifrågavarande fastighet, vars belopp bör be-

stämmas med beaktande av prisläget i april 194 '7, då här so srstt ens 

utslag föll, fastställes till en miljon femhundratusen mark. Det all 

som vederbör, till efterrc ttelse länder. 

Bekräftas med Högsta domstolens sigill och föredra~annans un-

tf'erskrift. 

( sigill ) 

E.J. Relander. 

Avskrift ens riktighet bestyrker: Mariehamn, å landskaps-

styrelsens r egist ra tors kontor, Ren 1 mars 1949. 

l\~~-:.~-~-Registrator 

Anne-Maj Dahlblom 

I' 


