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I .iAG- och EKONOJVIITJ~ SKOTTETS betänl~ande 

nr 1/1972~73 m~P- anl~ <ining av. Ål~:pd s land

skapsstyrels es fr~s tälln;LJ'.1€; t,i ll Åla~ds 
landsting m~_ d f()rsl~g ·p=i,1 lapqs~~~~la.& an

gåend~ än~+,ing ~Y land~~~p.@i~~~n om skogsför-
bä ttring; .-- .. -~-- · 

Sedan Landstinget över :t6renäin~da framställning inbegårt lag- och 

~konomiutskottets betänkande har utskottet behandlat ärendet och får 

'.lärmed vördsamt anföra följande: 

Utskottet har i ärendet hört Ålands Producen tförbunds ordförande 

Börje Johansson 9 Delegationens för Ålands lantmannagillen ordförande 

~rne Isaksson, kolonisationsinspektör Jan Karlsson och lagberednings

~ hefen Sune Carlsson. 

Ehuru man på jordbr~karhåll synes ställa sig tveksam till den nu 

föreslagna förlängningen av ifrågavarande lags tillämpningstid finner 

.ltskottet do ek icke tillräckliga skäl tala för lagförslagets förkas

tande. Utsk _ottet 1 som i princip anser att beskogning av produktiv åker-

nark icke bör förekomma 1 har dock funnit 1 att beskogning enligt ifrå

gavarande lag kan vara motiverad. Så förhåller det sig . . bland annat 

1å åkermark 9 även om produktiv sådan i på gr..1nd av läge eller ringa 

3torlek icke kan utnyttjas på ett ekonomiskt försvarligt sätt. För 

3ådana_ fall synes det riktigt a tt åländska jordbrukare skall få ut

c.iyttja de förmåner landskapslagen om skogsförbåttJ?ing medger. Möjlig

heten ti 11 beskogning enligt sagda lag kan även tänkas ha en begrän

sande effekt på ingåendet av åkerreserveringsavtal. 

Utskottet emotser · att .landskapsstyrelsen vid beviljandet av medel 

enligt ifrågavarande lag noggrant prövar beskogningens ändamålsenlighet 

r;e d beaktande av den egna och andra lägenheters fördelar. I sådant 

~vseende föreslår utskottet att ordalydelsen i sista meningen i 6a § 

1 mom. ändras så att ordet "betydal'.)de 11 utgår samt ordet "lägenhetens" 

3..ndras till 11 lägenhets". 

Då lagförslaget icke i övrigt givit- anledning till saklig anmärk

ning ; f å r utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagför

slaget dock sålunda att 6a § 1 mom, erhål

ler fö 1 jand e lydelse: 

6a §. 

Med avvikelse från vad i 6 § är stadgat erlägges för sådan lägenhets 

åkrar eller del av dem~ för vilken i landskapslagen om nyttjande av 

åkermark (12/70) avsett åkerreserveringsavtal icke ingå tts eller för 

vilken ingånget avtal har upphört att vara i kraft av annan än i sagda 
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lgS 11 § nämnda orsak, de av genomförandet av plan för skogsodling 

5ranle dda, i 3 § 2 mom o -n ämnda kostnaderna oberoende av ägarens eko

Jmiska ställning i sin helhe t s å som landsh:apsbidrag , om förutsätt

Lngarna för gen ornf örand et av planen eljest: anses före,ligga .. Härvid slru 

?Pmärksamhet fästas v i d att genomförandet av planen icke framdeles 

Jmmer att m<:;dföra olägenhet .för en ändamålsenlig förstoring av lä

:;nhe ts areal. 

Mariehamn, den 14 november 1972. 

På lag- och ekonomiutskottets 

.. • zdlli~rkir1~c? -
orpförande 

vägnar: 

'-=::> . 
~· c::::=:> ~ 

. I. Bja;l1e Olofsson (j 
sekreterare . 

Närv..arande i utskottet : ordföranden Olof Lindström, viceordföranden 

ren Lemberg (delvis), samt ledamöterna Olof Jansson, Viktor Arvidsson 

:h Rolf Carlson (delvis) samt suppleanterna Peder Söderström (delvis) 

~h Göran Bengtz (del vis). 
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