
--; :._J j':.Z 
_p \_, ._,n. 

NR 3/1954. 

LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande NR 

3/1954 över landskapsstyrelsens framställning 

till !lands land$ting med förslag till land

skapslag om skogsförbättring i landskapet Åland [1 1 

(NR 8/1954) (NR 3/195_4). I 

Utskottet har i princip omfattat landskapsstyrelsens lagförslag ! 

i dess helhet. 

Beträffande storleken av de anslag för skogsf örbättringsmedel, 

vilka skola observeras i landskapets budget, gäller enligt § 1 i 

förslaget, att anslagen skola proportionsvis motsvara i rikets -

1 
statsförslag för ändamålet reserverade belopp, och att de för landj 

skapets vidkommande skola observeras från och med 1954 under fem 

års tid framåt. Att landskapet är ett år på efterkälken med denna 

lagstiftning innebär dock icke något tvång att vid budgeteringen 

förfara på de~ sätt landskapsstyrelsen i mot iveringen till lag

förslaget framhåller, d.v.s. att förfara så att anslaget för 

1959 kommer att ui;..gä med ett belopp;· som proportionsvis motsvarar 

rikets anslag för 1953· 

I § 5 omf örmälda hänvisning till stadgandena i rikslagen om 

vattenrätt; given den 23 juli 1902;' anser utskottet vara tillf'yl

les. Stiftas landskapslag i ämnet, vilket väl borde ske;-· kan ju / 

däri stipuleras, att den nya lagen gäller i tillämpliga delar även j 

i alla de fa11;- där hänvisning i landskapslag gjorts till riks

lagen. 

§ 10. Denna paragraf a~s~r utskottet vara stilistiskt misslyc
\-:.r. :'fi:·ff;;,t~:i, 

kad, varför paragraf en hatl·'. - ~m~tiliserats. 

I § 19 omförmäld tid av 20 år;· inom vilken uraktlåtenhet visavi 

underhåll och skötsel av i lagen avsett område eller väg kan med- I 

föra skyldighet till ersättning ~amt återbetalning av bidrag även

som att lånet omedelbart förfaller till betalning, kan måhända 



förefalla ganska lång. Men enär motsvarande bestämmelse finns i 

rikslagen och då t.ex. beträffande dikningsföretag san:una tid fi 

även hos oss stadgad, utan att det åtminstone hittills har me d

fört någon oskälighet, har utskottet ej ansett skäl till ändring 

däri f örefinnas. 

Med hänvisning till det ovansagda föreslår utskottet 

att den i framställningen omförmälda lana .. 

skapslagen antages, dock så att § 10 får föl .. 

jande lydelse: 

§ 10. 

För genomförande av i 2 §. 1 mom. nämnda skogsförbättringspla 

och för tryggande av de verkställda f örbättringsarbetenas resul. 

tat kan av anslagna medel beviljas bid~ag för användning av spe 

cialarbetsredskap, dock icke maskiner; samt för erläggande av a 

betslednings- och övervakningskostnader. Därutöver kan, för er-

läggande av arbetskostnader ,samt för anskaffning av trädfrön; 

plantor och andra förnödenheter; särskilt eller samtidigt bevil· 

jas lån och bidrag. 

I 1 mom. nämnt bidrag kan, om lån icke beviljas, uppgå till 

högst 60 procent, och om även lån beviljas,. till högst 40 procen 

av de kostnader, som hänföra sig till i planen delaktig lägenhet. 

Till dessa kostnader räknas dock icke sådana, som höra till ut

arbetandet av planer och till ledning och övervakning av arbetet 

samt användning av arbetsred~kap. I vissa fall, då behovet av 

företaget beror på av myndighet påbjudna avverkningar, förstöre 

genom krig eller naturkatastrof eller andra därmed jämförbara 0 

ständigheter, kan bidraget, om lån icke beviljas, uppgå till hÖ 

80 procent, och om även lån beviljas; till högst 60 procent a1 

förenämnda kostnader. 

Mariehamn den 15 mars 1954. 
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På lag- och ekonomiu~skottets vägnar: 

Närvarande " i utskottet: V.L. Berte11; ordförande, Albin Jo

hansson, viceordförande samt ledamöterna Nils Karlsson;·· Ferdi 

Sjöstrand och Georg Wideman. 
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