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1974-75 Lt-Ls framst. nr 26. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till ändring 

av landskapslagen om skogsförbättring. 

Den 5 december 1974 avlät regeringen en proposition (prop. nr 224/ 

74) med förslag till ändring av lagen om begränsning av nyttjande av 

åker (FFS 216/69) och lagen om skogsförbättring (FFS 413/67). De 

föreslagna ändringarna, vilka i sak omfattats av riksdagen, innebär 

bl.a. att åkerreserveringsavtal i riket ej ingås efter den 1 maj 1975 

och att åker, vars ägare befriats från åkerreserveringsavtal, skulle 

kunna beskogas på statens bekostnad. 

Enär landskapslagen om nyttjande av åkermark (12/70), som mot

svarar rikets lag om begränsning av nyttjande av åker, upphörde att 

gälla den 30 september 1974, behöver ändringarna i den sistnämnda 

rikslagen ej beaktas. Däremot föreligger skäl att ändra 6a § land

skapslagen om skogsförbättring på det sätt som föreslagits beträffan

de motsvarande stadgande i rikets lag, enär beskogning av undermålig 

åkermark därigenom skulle underlättas. För uppnående av detta syfte

mål föreslås att bestämmelserna i 6a § blir permanenta, såsom även 

föreslagits beträffande motsvarande stadgande i rikets lag. I 6a § 

har ej intagits några bestämmelser om inom vilken tid ansökan om 

beskogning skall göras och om den prioritetsordning som skall föl-
~ 

jas Vid genomförandet av beskogningsplaner utan avser landskapsstyrel-

sen att därvidlag tillämpa de i riket gällande bestämmelserna. 

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 upphäves ikraftträdelsestad

gandet i landskapslagen den 2 juli 1970 angående ändring av land

skapslagen om skogsförbättring (23/70), sådant det lyder i landskaps

lagen den 11 juni 1973 (33/73) och ändras 6a §, som genom nämnda 

landskapslag av den 2 juli 1970 fogats till landskapslagen den 4 ap

ril 1967 om skogsförbättring (7 / 68), sådan paragrafen delvis ändrad 

lyder i landskapslagen den 11 juni 1973, som följer: 
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6a §. 

Med avvikelse från vad i 6 § är stadgat erlägges i 3 § 2 mom. 

avsedda kostnader för genomförande av plan angående skogsod ling 

på åkrar, som är av undermålig kvalitet eller har ett ogynnsamt 

läge, oberoende av ägarens ekonomiska stäl lning, i sin helhet 

såsom landskapsbidrag, om förutsättningarna för genomförandet av 

planen e lj est föreligger. 

Till åkerarea l som skall beskogas räknas icke åker, som ej är 

odlad eller som är i därmed jämförbart skick. 

Utan hinder av vad i 2 mom. är stadgat tillämpas stadgandet i 

1 mom. på sådan från åkerreserveringsavtal enligt l andskapslagen 

om nyttjande av åkermark (12/70) befriad åker, för vi l ke n ersätt

ningen har utgått och som fortfarande är obrukad. 

Vad ovan stadgats om åker skal l i ti llämpliga de l ar även gäl l a 

del av åker. 

Mariehamn, den 28 februari 1975 

På l andskapsstyre l sens vägnar: 

L a n t r å d 

Lagberedningssekretera~e Chri 


