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FINANSUTSKOTTETS betänkande N2 11/1965 med an
ledning av landstingsman Gunnar Häggbloms hem

~tällningsmotion om åtgärder för inventering av 

sådana områden, som vore särskilt lämpliga för o
lika former av fritidsverksamhet eller för natur

skydd, i syfte att erhålla en plan för självsty

relsemyndigheternas framtida jordinlösningsverk

samhet (5/1965). 
Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Landstinget 

inbegärt utskottets utlåtande 1 får utskottet, som i ärendet hört land

!kapsforstmästaren Bertel Lindroos och lantmäteriingeniören Bertel Fa-

gerlund, vördsamt anföra följande: 
Utskottet konstaterar, att landskapets strandområden och skärgård 

under de senaste åren blivit föremål för en är för år tilltagande exploa

tering som fritidsområden. Därvid har särskilt bidragit det ökade intres 

set såväl från Sverige som från riket på grund av att kommunikationerna 

med bilfärjorna blivit snabbare och bättre. I princip anser utskottet, 
att denna utveckling måste betraktas som positiv med tanke på de ökade 

utkomstmöjligheter, den förbättrade service och de bättre kommunikatio

ner, som härigenom också kommer landskapets fasta befolkning till del. 

Men det är givet, att denna utveckling också kan ha negativa sidor 
och följdföreteelser, som bör elimineras eller motverkas. Den av land

skapsstyrelsen tillsatta strandkommitten har sålunda konstaterat, att 

strandområdena ofta exploateras på ett alltför lättvindigt sätt till 

skada för den fasta ortsbefolkningen och till förfång för framtida fri
tidsbebyggelse. Också ur naturskyddssyn-punkt borde lämpliga områden 

fredas för bebyggelse för att bevara dem för framtiden. 

Utskottet kan i detta sammanhang icke förbigå det av landskapsstyrel

sen pä strandkommittens initiativ gjorda förslaget om sådan ändring av 

landskapslagen om reglering av byggnadsverksamheten, att strandområden 

skulle fä bebyggas endast med tillstånd av landskapsstyrelsen, ifall icke 

en byggnadsplan fastställts för området (framst. 30/1963). Det synes ut
skottet angeläget, att en reglering av strandoebyggelsen införes, efter

som en inventering 1 även om den omfattar blott dessa områden, kom~er att 
bli mycket omfattande och tidsödande. 

I Jomala kommun har i samband med uppgörandet av en generalplan för 
kommunens centrala delar igångsatts en hela kommunen omfattande under
SbKning av bebyggelsens struktur. Denna undersökning torde vara den hit

tills mest grundliga i landskapet. Sedan materialet sammanställts och 
bearbetats, kommer man att fä goda erfarenheter av undersökningen till 
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gagn för framtida undersökningar i landskapets övriga delar. Utskottet 

hoppas, att kommunerna i landskapet skall i samarbete med landskapssty

relsen anordna liknande undersökningar, varigenom en klar bild av det 

aktuella läget kunde erhållas. 

En sådan 1 hela landskapet omfattande undersökning anser utskottet 

vara behövlig för framtida ställningstaganden i de av motionären berör

da frågorna. Utskottet kan, i brist på ett sådant underlag, icke kriti

sera de principer, som nu gälla för landskapets jordinlösning. Men det 

vore otvivelaktigt till fördel, om man genom den föreslagna undersök

ningen kunde förskaffa sig överblick över de nuvarande förhållandena 

och på grund därav inrikta landskapets åtgärder vid inlösen av jord, 

avskiljande av naturskyddsområden, planering av strandområden och områ

den för fritidsverksamhet i övrigt på mera bestämda mål än vad nu kan 

vara fallet. Utskottet finner denna del av samhällsplaneringen vara en 

aktuell angelägenhet, som omedelbart borde omhändertagas av de samhälls

planeringsorgan, som landskapet och kommunerna komma att tillsätta, i

fall de av landskapsstyrelsen i budgetförslaget för 1966 föreslagna åt

gärderna förverkligas. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte hemställa hos landskaps

styrelsen om en inventering och närmare kartlägg

ning av sådana områden, som vore särskilt lämpli

ga för olika former av fritidsverksamhet eller 

för naturskyddsåtgärder. 

Mariehamn, den 16 november 1965. 

På 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattss n, viceordföran

den Evald Häggblom samt ledamöterna Gunnar Häggblom, Leandersson och 
Lindfors. 
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