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i 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

N•O 5/1949.!. framställning till Ålands landsting med förslag 

till landskapslag om skogsf örbättring i landska-

pet P.land. tn 

I framställning N;o ~/1949 till Landstinget utlovade landskaps-

ns.mnden en särskild framställning med förslag till landskapslag om 

skogsförbättring. I riket utfärdades en sådan lag den 11 juni 1948, 

och lagens v~rkställighetsförordning utgavs den 3 december samma år. 

Enligt rikslagen skall i statstörslaget under fem års tid, räknat från 

1948, upptagas reservationsanslag för skogsekonomiska torrläggnings-

arbeten, för kultivering av i ödesmål liggande egentliga skogsmarker 

samt för bringande av skövlade, mindre produktiva skogsområden i pro-

duktivt skick ävensom för andra till skogsvård och skogsskydd hörande 

arbeten samt för främjande av virkestransporten. Anslagen äro fast-

ställda. till minst 100 miljoner mark för 1948, minst 150 miljoner för 

1949, minst 175 miljoner för 1950 samt minst 200 miljoner för åren 

1951 och 1952. En tredjedel av de anslagna medlen är avsedda tt an-

vändas för skogsvårds- och skogsskyddsarbeten samt för virkestranspor-, 

tens främjande i statsskogarna, medan två tredjedelar reserverats för 

främjandet av skogsförbättringsarbeten och virkestransporter på priva-
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ta marker. Största delen av anslaget för skogsförbättring och V1r-

kestransport på privata marker är avsedd att ut·givas åt skogsägare 
1 

form av 18.n och bidrag. 

LandskaP3 nämnden anser, at·t landskaps lagstiftning i ämnet är av 

hovet påkallad i synnerligen hög grad. Förslag till landskapsl ag Olll 

skogsförbät tring i land ska ~t ..Äl:md har därför utarbetats. Förslaget 

bygger på rikslagstiftningen i ämnet, men har anpassats efter land· 

ska~ ts särställning och de lokala förhållandena. Förslaget omfattar 

17 paragrafer och dess innehåll är i korthet följande~ 

För samma. ändamål som i riket föreskrives att i landskapets ut -

giftsstat under fem års tid, räknat från 1949, årligen skall uppt agas 

anslag, som proportionsvis motsvara i riket för ända.målet reserverade 

belopp. Dll landskapet kormnit 11på efterkälken", enär anslag för 1948 

icke reservera-ts, är anslaget för 1953 avsett att utgå med ett be lopp 

som proportionsvis motsvarar rikets anslag för· 1848. En fjärdede l av 

anslaget är avsett att användas till torrläggningsarbeten m.m. å land 

skapets skogsmarker, medan resten skall användas · till skogsförbät tri 

arbeten på privata och kommunala skogar. -- . 

Villkor för att ägare av privat mark eller konnnun skal 1 beviljas l 

och bidrag för skogsförbättringsarbete är, att en skogsförbättringsp 

uppgöres. Sådan plan uppgöres på landskapets bekostnad efter jordäga-

rens anhållan p~ försorg av landskapsnämndens f orstavdelning. Jordä-

garen äger dock avlöna för planläggningen nöd+igt manskap och bör vid be 

hov mot skälig ersättning tillhandahålla förrättning smannen bostad jäm~ 

uppehälle under tiden för planens uppgörande. Underlåter jordägare att 

inom förela.gtl tid utföra vederbörllgen pl~mlBgt arbete 1 skall han ut-

giva ersättning för planens uppgörande enligt av J.a.ndskapsnämnden 

fastställda grunder. 

Anhållan om lån och bidrag för skogsförbättringsarbeten på privat 

eller kommun tillhörig mark skall åtföljas av skogsförbättringsplan 

jämte kostnadsförslag, karta och andra nödiga handlingar. Lån kan be-

viljas till belopp 1 som mot svarar högst det godk ända kostnadsförslaget.1 

Bidrag kan beviljas i form av avgiftsfri handledning , övervalming, ar-

betsledning, arbetsredskap samt trädfrön och plantor ävensom direkta 

penningunderst öd. Lån KP..J1 även beviljas jämte underst öd. Penningbi-

draget kan i vissa fall uppgå till 90 fo av företagets arbetskostna-

der. Villkor för lån och understöd vid dikningsföretag ä.r är en, att 

lån- eller understödstagare förbinder sig att h ålla de öppnade natur-

liga vattenlederna och de grävda dikena samt övriga till företaget 

hörande anläggningar i tillfredsställande skick under minst 20 år. 



Villkor för lån eller bidrag vid skogsförbättringsföretag åter är , vas utan lösen, och kostnaderna för lantmä teriförr8.ttning, avseende 

skogsförbättringsområdena skyddas för boskap, tills områdets beskog flyttning av rös, som ~ödvändiggöres av skogsförbättring sföretags fö~-

ning är tryggad. verkligande, skola bestridas av landskapet. 

SkogsförbättringsarbetenR utföras genom försorg av landskapsnäin~ Hänvisande till förestående får landskapsnämnden vördsammast före-

dens forstavdelning, dock kan landskapsnämnden överlåta arbetets ut lägga Lnndstinget till antagan:'le nedanstående 

rande åt jordägaren, i vilket fall beviljat l ån och understöd ut be· Landskaps lag 

talas i den mån arbetet fortskrfl er. om skogsförbättring i landskapet Åland. 

För skogsförbättringsföretag beviljat lån bör amorteras med 6 % 
På framställning av P. lands landskapsnämnd har Ålands lanP.sting an-

nuiteter, inberäknat räntan, och amortering vidtager från början av 
tagit nedanst ående 

det femte året, efter det arbetet avslutats och slutsyn hållits . Pl 
L a n d s k a p s 1 a g 

lån, som erhållits för främjande av virke stransporter, vidtager be• 
om skogsförbättring i landskapet Åland. 

räknandet av ränta och mmortering fr ån _början av det tredje å ret , e 
I enlighet med Ål a nds landstings beslut stadgas : 

ter det slutsyn hållits. Om ställande av säkerhet för återbetalning 
1 §. 

av lån stadgas i förslaget samt därom, när säkerhet ej behöver s täl 
Under fem års tid, rälmat från och med 1949, skall i landskapet tlan:Js 

Landskapsnämndens kamreraravdelning äger föra detaljerade 
utgiftsstat upptagas årligen anslag, vilka - proportionsvis motsvara. i 

per rörande lånen och deras inbetalningar samt tillse, att betalnin· 
rike.t för ändamålet reserverade belopp, för skogsekonomiska torrlägg-

garna indrivas i tid. Uppfyllas ej villkoren för lån, skall 15.net 
ningsarbeten, för kultivering av i ödesm ål liggande egentliga skogs-

ses förfallet till betalning. Skulle åter villkoren för underst öd 8 

marker samt för skövlade, genom oskicklig huggning fördärvade eller 

uppfyllas, bör understödet återbetalas i enlighet med vad landskaps• 
annar~ mindre produktiva skogsområden i produktivt skick ävensom för 

nämnden i varje fall särskilt förordnar. 
andra till skogsv ård och skogsskydd hörande arbeten. Vad nedan stad-

Utslag och expeditioner i ärenden rorande l ån och understöd skol 



gas om skogsförbättringsverksamheten, gäller i t i. llämpliga delar äive kostnader, förorsakade av försöks- och instruktionsverksamhet för ut-

virkestransportverksamheten. 
vecklande av skogsförbättringsmetoderna samt transport- och last-

2 §. ning s·sätten och -anordningarna för virke. 

Av 1 1 § nämnda anslag skall en fjärdedel användas för torrlägg .. 
3 §. 

ningsarbeten samt försättande av improduktiva eller mindre produktiv 
Skogsförbättringsplan uppgöres på anhållan av jordägare på försorg 

skogsområden på landskapet tillhöriga marker i produktivt skick äve 
av landskap$nämndens forstavdelning på landskapets bekostnad. Jord;-

i allmänhet för skogsvå:rDs~CX!h arogsskyddsarbeten samt för virkestrana 
~ear~n bör dock avlöna för planläggningen nödigt manskap och vid be-

portens främjande i lan:1skapsskogarna. hov mot skälig ersättning ti1lhandahålla förrättningsmannen och dennes 

Återstoden av anslaget reserveras för främjande av skogsförbättl biträde bostad jämte uppehäl1e under tiden för planens uppgörande. 

verksamheten och virke stransporten på priv a.ta marker. Detta ans l ag Underlåter jordägare att utan giltigt skäl inom förelagd tid ut-

vändes till undersökning av områden, på vilka främjande av skogsf ör• föra på landskapets be k os tnatl planlagt skogsf örbät tringsarbete, skall 

bättringen eller virkestransporten är nödvändigt och till åstadko han för planens uppgörande utgiva. ersättning enligt av landskapsnämn-

av skogsförbättringsplaner eller till uppgörande BV den fastställda grunder. 

de, förbättrande elJ.e r förflyttning av nöcUga vägar 4 §. 

transport av virke, samt för erläggande av kostnader, förorsaka.de s: · Sedan ansökan om uppgörande av plan för skogsförbättringsa.rbete in-

nödig arbetsledning och nödiga arbetsredskap och av instruktions - kommit, äger landskapsnämnden tj_ll8'i att till förrättningsman erhål-

övervakningsarbete vid förverkligandet av dessa planer. Ävenså les en på området förfaren fackman. Är dikning ifråga, lände stad-

des anslaget till re nningunderstöd och lån mot låg ränta samt till gandena i lagen den 23 juli 1902 om vattenrätten till efterrättelse, 

trädfrön och plantor för genomförandet av nämnda planer. Anslaget såsom därom är i riket stadgat. 

kan även användas till främjande av skogsklubbverksamheten och ti ll 



.5 §. 

Ansökan om beviljande av lån eller understöd för skogsförbättr1ng 

arbeten på privata eller kommun tillhöriga ~arker skall åtföljas av 

plan jämte kostnadsförslag, kartor och andra nödiga handlingar. 

Avser dikningsföretag ti 11 betydande del jämväl förbättring av od .. 

lad mark eller mark, som skall röjas till odling, skall utlåtande av 

landskapsnämndens lantbruksavdelning inhämtas, innan planen godkänne 

6 §. 

Lån kan beviljas till belopp, som motsvarar högst det godkända. 

kostnadsförslaget. 

7 §. 

Såsom underst öd för skogsf örbät tringsarbeten kan beviljas avgi fts• 

fri handledning, övervakning, arbetsledning och arbetsredskap samt 

trädfrön och plantor är ensom ,direkta :i:enningbidrag. 

Understöd kan beviljas antingen jämte eller utan lån. 

h t id be St ·a·mman Vid beviljande av penn.ingunderstöd och i synner e _ v 

av dess storlek bör avseende fästas vid jordägarens ekonomiska st äll 

ning samt därvid, huruvida planen utföres med stöd enbart av unde r • 

stödsmedlen utan lån och huruvida lägenheten befinner sig i avsides 
+ 

lägen trakt eller eljest i o~ständigheter, under vilka ett större pe 

-· ?,~ -'. u:· ..... ,. j~ 
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ningunderstöd även jämte lån är särskilt av behovet påkallat. Pen-

ningbidraget kan i vissa fall uppgå ända till 90 procent av företa-

gets arbetskostnader och i synnerhet i sådana ·fall, då av myndighe-

terna bestämda avverkningar förorsakat skogens dåliga tillstånd. 

Medel, som i utgiftsstaten anvisats till understöd för skogsför-

bättringsarbeten, kunna, efter landskapsnämndens prövning och på av 

densamma bestämda villkor, användas jämväl till kostnader förorsakade 

av anläggning och underhåll av plantskolor se.mt till försöks- och 

instruktionsverksamhet för utvecklande av olika skogsförbättringsme-

toder och transport- och lastning~sätt och -anordningar för virke 

ävensom till främjande av skogsklubbverksamheten. 

8 §. 

Såsom villkor för lån eller understöd för dikningsföretag gäller, 

att lån- eller understödstagaren förbinder sig att hålla de öppnade 

naturliga vattenlederna och de grävda dikena samt övriga till före-

taget hörande anläggningar i ett med avseende å torrläggningseffekten 

tillfredsställande skick under minst 20 års tid, räknat från arbe-

tets slutliga avwyning eller, där ej lånet då ännu är till fullo 

guldet, intill dess skett. 

Såsom villkor för alla skogsförbättringsföretag beviljade lån och 
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understöd gäller, att s ko gsförbät t ringsomr ådena skyddas för boskap, 
låntagaren på egen bek ostnad l åta inteckna sin lägenhet till s ä kerhet 

för det beviljade lånet eller o ek i avseende å säl an säkerhet över-
tills områdets beskogning är tryggad. 

Villkoren för erhållande av lån eller understöd., som beviljats föl' 
lämna å lägenheten tidigare lntecknad tillräckligt stor skuldförbin-

delse. Genom vederbörligt gravationsbevis bör säkerhetens förmåns-
vägföretag, bestämmas då l ånet eller understödet gives. 

9 §. 
rätt med avseende . å övriga gravationer å lägenheten styrkas. Land-

Arbete, för vilket l ån eller understöd beviljats, bör utföras en .. 
skapsnämnden kan likväl på särskild ansökan godkänna annan säkerhet. 

ligt godkänd plan och inom tid, som av landskapsnämnden bestämlne s. 
Där lånt~gare är kommun, stiftelse el~ r med dem jämförlig samfällig• 

het eller institution, kan lån beviljas utan n ågon säkerhet. 
Skogsförbättringsarbetena utföras genom försorg av landskapsnämnde 

11 §. 
forstavdelning,. dock kan arbetets utförande enligt landskapsnämndens 

Beräknandet av ränta och amortering på lån, beviljat för skogsför~ 
prövning överlämnas 8.t j ordägaren, · i ville t fa 11 beviljat lån och 

understöd utbetalas i den mån arbetet fortskrider. 
bättringsföretag, vidtager från början av det femte året efter det 

. 
10 §. 

arbetet ~vslutats och slutsyn hållits. På lån, som beviljats för 

För skogsförbättringsföretag beviljat lån bör amorteras med 6 % an• 
främjande av virkestra~sporten, vidtager beräknandet av ränta och a-

mortering från början av det tredje året efter det slutsyn för ifrå -
nuiteter, varav 3 % på det för tiden obetalade lånebeloppet räkna s s 

gavarande arbete hållits. Ränta och amortering uppbäras under det 
ränta och återstoden som amortering av kapitalet. 

år, som följer efter det, för vilket de beräknats. 
För återbetalning av lån för dikningsföretag med tv å eller fle ra 

Lån kan även avkortas i större rater än ovan bestämts eller också 
delägare stå -delägarnas lägenheter i pant på sätt i lagen om vatt en· 

återbetalas på en gång. 
rätten stadgas. 

12 §. 
Utföres dikningsföretag av en jordägare,, eller är det fr åga om an" 

nat arbete,, som under lyder bestämmelserna i denna land sk aps1a g, s ke.11 
Utöver vad i denna landskapslag är stadgat, kunna för erhållande 
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av lån och understöd för ovan avsedda arbeten, föreskrivas även andra 
dess hela lånet el l er, om två eller fle re deltagare fin n a s, inbeta -

nödigansedda villkor. larens andel blivit gulden. 

13 §. 14 §. 

Sedan skogsförbättringsarbete, för vilket lån beviljats, blivit 
Uppfyllas icke lånevillkoren, förfaller lånet eller, om deltagar-

p~anenligt slutfört och godkänt vid slutsyn, bör landskapsnänmdens 
na äro flere, den försumliges andel i det oguldna beloppet av lånet 

forstavdelning lämna uppgift om låntagaren, lägenheten, där arbetet ut genast till betalning, d ärest landskapsnämnden så besluter. 

förts, arbetets beskaffenhet, lånebelop]Jet och tiden, då amorteringen 
Om understöd beviljas jämte l ån eller utan s ådant och villkoren 

ay lånet vid tager, t i 11 landskapsnämndens kamreraravdelning. Då del• för dess bevilj ande icke uppf ylla.s, skall understödet å terbetalas i 

tagare i skogsförbättringsarlt>ete äro flere, bör av nämnda meddelande enlighet med vad land skapsnämnden i varje fall särskilt förordnar. 

framgå, huru stort belopp av lånet fördelats på varje deltagares lägen• 15 §. 

het. 
Utslag i ärenden rörande ansökningar om lån och understöd, s å ock 

Landskapsne.mndens kam.rf)raravdelning bör draga försorg därom, att 
övriga i denna lBndskapsla g förutsatta expeditioner. utgivas utan lö-

betalningarna för lenen indriva s i t i d. FörsR.vi tt f r åga är om beviljat sen. 

lån för gemensamt diknings~öretag, indrivas betalningarna i fall a v 
16 §. 

f är sur111ne lse i den ord:n ing, som om alhnännR ut skylde r är stadgat• 
Kostnader för lantmäteriförrättning, avseende flyttning av rös, som I 

Detaljera,de räkenskaper rörande lånen och deras inbetalningar f öras 
nödv~ndiggöres av skogsförbättringsföretags förverkligande, bestri-

för varje deltagare av l a ndskapsnämndens kamreraravdelning. das av landskapet. 

Den, som önskar amortera l ån med stö'rre belopp än den årliga annui 
17 §. 

teten, äger rätt att göra det. ' Oberoende av s å dan amortering fortgår 
Erforderliga närmare anvisningar rörande tillämpningen av denna 

uppbörden av de vanliga annuiteterna på följande förfallotider, intill 
landskapslag utfärdas av landskapsnämnden. 

Mariehamn den 1 februari 1949 • 



På landskapsnämndens vägnar• 

Lantråd _Cf~~--__ .. 
Viktor Strandfält. 

Ls.ndskapssekreterare 

Ch. Stormbom. 


