2B9
STORA UTSKOTTETS betänkande N: l2/1951 med anledning av landskapsnämndens framställning till

m 12/1951.

Ålands landsting med förslag till landskapslag
om skogsvårdsföreningar i landskapet Åland.

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkand

m 12/1951,

har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.

Stora utskottet har vid behandlingen av ärendet i huvudsak omfattat lagutskottets ifrågavarande betänkande. Dock har stora utskottet, efter att som sakkunnig hava hört landskapsforstmästaren
Albin Andree, enhälligt beslutat föreslå, att följande paragrafer

.

i lagförslaget borde ändras på följande sätt:
§ 10.

För att bereda ägare av mindre skogsmark tillfälle att

frivilligt ansluta sig till skogsvårdsförening borde i paragrafen
tillkomma ett nytt tredje moment av följande lydelse: "Ägare av
skoftsmark, vars årliga virkesavkastning understiger tio produktion
kubikmeter, må dock kunna bliva medlem i skogsvårdsförening, om
han förbinder sig att erlägga skogsvårdsavgift enligt bestämmelserna i 1 momentet." På grund av denna _ändring föreslås, att mom.
2 börjar med: Obligatorisk skogsvårdsavgift o.s.v •
.§..

12.

Till följd av den ändrade 10 § föreslås att denna para-

grafs 4 mom. §rhåller följande tilläggsstadgande:

- - "samt gi

va förteckning över de lägenhetsägare, som höra till föreningen,
ehuru den årliga virkesavkastningen från deras skogsmark understiger tio produktionskubikmeter" .
§ 27. Stora utskottet anser att lagen utan vidare skall till-

lämpas i alla kommuner i l andskapet utom Kökar, Brändö, Sottunga
och Kumlinge och att således landskapsnämnden icke skall äga befogenhet att uppskjuta lagens verkställighet i andra än dessa
komlnuner. På grund härav borde mom. 2 ändras i överensstämmelse
härmed.

. .---- - ---
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I
Hänvisande til

det ovansagda föres år stora utskottet därfö

dessa med fastställandet av ~kogsvårdsavgiften behandlas som en enre

vördsamt

1

I

12 §.

att lagförslaget godkännes i den lydelse l ag..

Taxeringsnämnd skall årligen vid kommunaltaxeringen för varje

utskottet föreslagit, dock sålunda att §§ 10 , 12

slcogsägare uträkna , huru stor skogsvårdsavgift denne på grund av

och 27
erhål a följande lydelse:
,

ovannämnda stadganden ska l l erlägga. De på detta sätt bestämda avgif

1,0 §.

terna skola antecknas i taxerings l ängden och på debetsedlarna samt

Skogsvårdsavgift uppbäres med 2-6 procent av den nettoavkastnin
från skogsmarken, enligt vilken kommunalskatten beräknas, utan att
de avdrag, som kunna komma ifråga vid beskattningen, tagas i beak-

erläggas i samband med skatteuppbörden för varje år.
Skogsägare , som har rätt att erlägga endast en fjärdedels skogsvårdsavgift, skall i . sin inkomstdeklaration för kommunalbeskattninge

(

tande~

Skogsvårdsförening fastställer skogsvärdsavgiftens storlek'

för ett är i sänder.

uppge detta och på anmodan giva
Om landskapsnämnden enligt 11

Obligatorisk skogsvårdsavgift utgår icke för skogsmark, vars
årliga virkesavkastning vid regelbunden växt icke stiger till tio
produktionskubikmeter.

e~

tillförlit l ig u tredning därom.

§ upphäver i föregående moment

nämnda rättighet , må därom, utan dröij.smål meddelas till ifrågavarande
kommuns taxeringsnämnd.
Landskapsnämnden skall årligen i god tid före kommunaltaxeringens

Ägare av skogsmark, vars årliga virkesavkastning understiger

bör j an anmäla skogsvårdsföreningarnas i kommunen

verksamhetsomr~den

tio produktionskubikmeter , må dock kunna bliva medlem i skogsvårds

till samtliga kommunala taxeringsnämnder i landskapet . Skogsvårdsfö-

förening, om han förbinder sig att erlägga skogsvårdsavgift enligt!

rening skall inom samma tid till taxeringsnämnderna i de kommuner,

bestämmelserna i mom. 1.

där föreningen har sitt verksamhetsområde , anmäla vilket procent-

Skogsvårdsavgiften för skog, som kom.mun s j älv äger, beräknas

tal den har som beräkningsgrund för skogsvårdsavgiften samt giva för

enligt samma grunder som den skulle -hava beräknats vid kommunal-

teckning över de lägenhetsägare , som höra till föreningen , ehuru den

beskattning.

årl iga virkesavkastningen från deras skogsmark understiger tio pro-

För sådan skogsmark, som fortlöpande skötes av skogsfackman en·
ligt fordringarna på god skogsvård , utan att skogsägaren hör t ill
den skogsvårdsförening , inom vars verksamhe t sområde skogen är belägen, skall erläggas en fjärdedel av

skog~vårdsavgiften .

Vid prövning, huruvida skogsmarks årlisa virkesavkastning v id
regelbunden växt understiger tio produktionskubikmeter , skall be-

duktionskubikmeter.
För skogsmarker på områden, där skogsvårdsförening e j trätt i
verksamhet, är skogsvårdsavgiften fyra procent av i 10 § 1 mom.
nämnda nettoavkastning.
27 §.

.Denna landskapslag äger icke tillämpning på skyddsskogs- och natu

slut därom fattas i enlighet med de vid kommunalbeskattningen fast

skyddsområden. De i landskapslagen avsedda skogsvårdsavgifterna skola

ställda

första gången uppbäras i samband med kommunaltaxeringen år 1953.

produ~tionstalen .

Om skogsägare har flere lägenheter inom samma kommun, skola

Landskapsnämnden kan på anhållan av kommunalfullmäktige för viss

: I

tid uppskjuta verkställigheten av denna landskapslag för Rökar ,

Å 1 a n d s

1 a n d s t i n g s

Brändö, Sottunga och Kumlinge kommuner. Sådan anhållan bör göras
beslut

inom ett år efter det landskapslagen trätt i kraft.
Denna landskapslag äger ej tillämpning på skogsvårdsförening,

6

grundats före landskapslagens ikraftträdande, in~n i 2 § avse dd

om antagande av

gar ändrats i överensstämmelse med denna landskapslag och ändringen

..

a ;p s 1 a g

fastställelse av föreningens verksamhetsområde utverkats, dess sta

om skogsvärdsf öreningar i landskapet Åland.

antecknats i föreningsregistret i den ordning, som i 6 § stadgas,
Mariehamn den 21 november 19 51.
På stora utskottets vägnar:

I enlighet

ed

l ands i andstings beslut stadgas:

Q__cz,d

l §• .

Carl Carlson.

~ed skogs
Johansson.

rdsf'öreni

.avse s en f rivillig s ammans l utning av

skogs ägare , som verk.:. r för hö j u.ndet av f ackkunslc· pen och yrke sskickligheten bland sina medlenmL.r och s å vit t

··jli ~t

även bl:md

Närvarande i utskottet : ordföranden Carl Carlson samt ledamö terru
Tor Beckman, Viktor Bertell, Hugo Carlsson, Gunnar Halmberg, Carl

övriga skog ägare ino

sitt verksamhetsområde , l e der och utveckl ar

Holmqvist, Albin Johansson, August Nordlund, Gösta Nordman och
Wilhelm Wilen.

skötseln och utnyttjandet av deras skogar, ombes tyr härför erforderlig fackmannahjälp åt skogsägarna s n
skogsbruket ino

även ann.urs främjc...r

sitt område.

" ed skogsägare avses även legotagare eller annan sådan inne-

I,
I
I

havare av

0

råde , so

ä er rätt att nytt j a avkastning av skog.

2

§.

Landsk""'psnä.mnden fas ts täller gränserna för skogsvårds.'ör nings
verksamhetsomr. de . _öre :t s st:·11andet kan lan ska:psnämnden vid

