
r 36/1972. 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 till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om 

skogsförbättring. 

Genom landskapslagen den 2 juli 1970 angående ändring av landskaps

~gen om skogsförbättring (23/70) fogades till denna lag nya 6a-6d §§. 
enna lagändring var med vissa undantag tillämplig under tre år från 

en 30 juni 1969 och möjliggjorde att landskapet även betalade kostna

erna för besk ogning av sådan lägenhets åkrar eller del av dem i för 

ilken i landskaps la gen om nyttjande av åkermark (12/70) avsett åker

eserveringsavtal icke ingåtts. Kostnaderna betalades oberoende av äga

ens ekonomiska ställning. Med stöd av ifrågavarande lag beskogades 

landskaP.et år 1970 c. l ha och 1971 c. 5 1 5 ha mark. 

I riket har man numera genom lagen den 16 juni 1972 angående än d

Lng av lagen om skogsförbättring (FFS 466/72) förlängt giltighets-

iden för ovan relaterade förmåner att gälla ytterligare t-re år eller 

ram · till ·den 30 juni 1975. Som motivering härför anförs att avsikten 

r att fortsätta med beskogningsverksamhet för främjande av virkes

roduktionen och för minskning av åkerarealen. Förutom att giltighets

iden förlängdes ändrades rikets lag även så att stadgandena rörande 

eskogning även numera avser lägenheter 9 för vilka . ingångeta{erreser

eringsavtal har upphört att gälla 9 såframt icke avtalet hävts på 

rund av att den som ingå tt detta har hemlighållit omständigheter som 

vsEvärt inverkat på avtal.ets ingående eller i någon väsentlig punkt 

ivit oriktig uppgift om dem eller icke har iakttagit i avtalet nämnda 

illkor. 

Ehuru 9 s å som ovan framgått 9 ifrågavarande förmåner icke utnyttjats 

någon större utsträ ckning i landskapet i finner landskapsstyrels en 

ock skä ligt att motsvarande lagstiftning hä r genomföres. 

Med hänvisning till det anförda f å r landskapsstyrelsen vördsamt 

relägga Landstinget till antagande 

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

angående ändring av lan dskapslagen om skogsförbä ttring. 

I enlighet me d Ålands l andstings beslut ändras 6a § 1 mom. och 

lutstadgandet i landskapslagen den 26 juni 1970 angående ändring av 

andskapslagen om skogsförbättring (23/70) såsom följer ~ 



-2-

6a §. 

043 

Med avvikelse från vad i 6 § är stadgat erlägges för sådan. lä
:enhets åkrar eller del av dem, för vilken i landskapslagen om nytt
ande av åkermark (12/70) avsett åkerreserveringsavtal icke ingåtts 
ller för vilken ingånget avtal har upphört att vara i kraft av annan 
n i sagda lags 11 § nämnda orsak, de av genomförandet av plan för 
kogsodling föranledda, i 3 § 2 mom. nämnda kostnaderna oberoende av 
garens ekonomiska ställning i sin helhet såsom landskapsbidrag, om 
örutsättningarna för genomförandet av planen eljest anses föreligga. 
ärvid skall uppmärksamhet fästas vid att genomförandet av planen icke 
ramdeles .kommer att medföra betydande olägenhet för en ändamålsenlig 
örstoring av · 1ägenhe tens areal. 

Denna lag tillämpas under sex år, räknat från den 30 juni 1969 
ock så, at,t stadgandet i 6b § kan tillämpas på ansökan, som göres 
nom sex år räknat från slutuppgörelsen angående grundbeskogningspro
ektet bet:räffande ifrågavarande åker. 

Mariehamn, den 25 oktober 1972. 

Eå landskap~relsens vägnar : 

Lantråd 

Lagberedningschef ~Sune Carls n. 
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