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l!'INA1~SUTSK0Ti.E/rs BETAi'l"KANDE ~ ~;/l954 med 

anledning av Ålands landskapsstjr~lses framstäl~

ning till Ålands landsting med. förslag att lands-· 

tin6et skulle hemstallå hos Ålandsdelegationen 

om extra.o.r·dindrie statsansläg för undersökande 

av möjligheterna till invöllning och torrlab~ning 

av Lumparen och Snäckö vattnen (J6/1954)Q 

UtsKottet hdr vid behtJ.ndlingen av denna framställning hört koloni

sc. tionsins_t->ektören Sig. bVi::ihnström som Sci~xeunnigo .Ehuru han hade svårt 

c...tt u-ctala si5 om projektet som sådant på det stadium det nu är, kun

de han beträI.i'a.n<.le behovet av åkerjord i L:1ndskapet IIJ.eddela, att ett 

verkligt behov nog kan konstateras. Det är givet, att de nu beräknade 

arealsiffrorna inte kommer att hålla streck såtillvida, att all torr

lagd mark inte kommer att bestå av åkerjord. Men man kan konstatera, 

att landskapets befolkning vore betjänt av också dnnan jord, skogsmark~ 

beten o.s.vo ~n framtida undersök~ing får ju visa, vad man kan vänta 

sig av torrläggningen och vilka ekonomiska vinningar därav kan f öljaa 

Utskc:ttet har ansett, att pl~_ n.:;rn'.1 på torrläggning av ifrågavarande 

vattenområden inte bör skrinläggws utdn möjligheterna bör undersökas 

närmäre ... Likväl anser utsn.ottets m:..:.joritet .itt en Irarustallninc?; om me

del i 8XtraordinGrie vag inte nu borde görcis, då en såds n fr~rustallning 

borde grundas på en närmcre utredning än vad som nu f öreliggere L8nd

skapsstyrels en har inom ramen för i ordin3rie väg anvisade anslag möj-· 

lighet att göra saddna undersökningar och inbegara fäckutlåtanden ö.V 

såval londskupE:ts S<.J.K.t:Cunai5a som utomstående faCKiilåno 

UtsKottcts minorit~t (2 illddlemm2.r) tin::iäg att fr""mstallningen borde 
omfs.ttöSc 

På grund av vad sålunda aaförts får utskottet vördsamt föreslå, 

ätt Le:..ndsting et måtte förkusta landskapssty-· 

relsens f'örsl c:g ooh hemstalla. hos l(;lndskapsötyrel 

sen om en förberedande utredning av möjli-ghdterna 

att t orrläe,~·~}~&fl?arn o ch Snäcköva ttneno 
lV1arieh2mn, den JO november ;;·1.::t954o 

På finansutskottets vägnari 

r;I ;f Jf~ 
K. A. Helin. 

) 

1/-ur-- (, 
Rolf Sundman. ? 

-.. I ärendets behandl.ing hc .. r ordför ... Hlden Helin, leddmöterna Andersson~ 
Häge;blom och Lenas.rt mattsson samt supplea nten Påvals deltagit .. 
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