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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 13/196970 ned anledning av landskapsstyrelsens
FraLJst. nr 42/1969.
fraoställning till Ålands landsting med förslag till landskapslag om nyttjande av åkernark.
Landstinget, som i ärendet fått oottaga lag- och ekonooiutskottets
betänkande nr 5/1969-70 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta det
i lag- och ekonorJiutskottets ovannät.mda betänkande framställda förslaget jär.1te motivering, varvid likväl nedannär.mda ändringar av redaktionel
natur befunnits påkallade.
Lag- och ekonomiutskottet har på grunder SOL'l i betänkandet närDare
angives föreslagit att återutarrendering av i 15 § avsedd till landskapet arrenderad åker undantagsvis skulle kunna ske till lägre belopp än
det arrendevederlag landskapet i sin tur äger erlägga till oarkägare.
Då eoellertid uppföljandet av lag- och ekonomiutskottets förslag i
e
på avsett sätt förverkligats genofu den föreslagna ändringen av 15 §
2 mom., har stora utskottet, soD i sak onfattat lag- och ekonoraiutskottets ställningstagande, funnit det påkallat att införa den ifrågavarande
undantagsbestämmelsen under 16 §, gällande uttryckligen landskapsstyrelsens rätt att överlåta arrenderätten till tredje man, medan oersagda
15 § 2 ooo., som avser landskapsstyrelsens upparrendering av åker, återintagits enligt landskapsstyrelsens framställning.
Dock förutsätter jäuväl stora utskottet för sin del, att arrendereduceringsmöjligheten icke skall koor::ia till användning annars än då billighetsskäl vid noggrann prövning från fall till fall det särskilt påfordrar. Med beaktande av lagens syfteraål borde landskapsstyrelsen därtill
speciellt vid återutarrendering till reducerat vederlag sträva till att
förutom den arrenderade åkermarken, också arrendetagarens eventuella
egen ootsvarande oark skulle kowrtla att användas enbart till produktion
av grödor, för vilka finnes marknadsutrywrJe.
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vördsa.rat föreslå
att Landstinget oåtte antaga det i landskapsstyrelsens frauställning ingående lagförslaget i enlighet ned lag- och ekono11iutskottets betänkande, likväl sålunda, att
15 och 16 §§ erhåller följande lydelse:

15 §.

(1 mo:o. lika.som

lag- och ekonowiutskottets betänkande).
( 2 mom. likasom i landskapsstyrelsens frar~ställning).
i
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16 §.
Gör kolonisationsnämnd framställning till landskapsstyrelsen om att
viss , till reservering erbjuden åkermark, skulle användas på sätt i
15 § stadgas, nå landskapsstyrelsen förordna kolonisationsinspektören
att förrätta syn på omr å det samt uppgöra förslag till särskilt arrendekontrak t , som berättigar landskapsstyrelsen att överlåta arrenderätten
till tredje aan. Härvid må arrendevederlaget, därest synnerliga skäl
det påkallar, utgå aed lägre belopp än vad i 15 § 2 moo. för land,9kapets del stadgas.
Mariehamn, den 3 december 1969.
På stora utskottets vägnar:
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Al1l"n Johansson
or dförande
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. /. Erik Rask
fekreterare.

Närvarande i utskottet: ordföranden Albi n Johansson, viceordföranden Alarik Häggbloo (delvis), leda.L'löterna Gustav Adolf Boman , Olof M.
Jansson (delvis), Sven Friberg, Sven Le11berg, Börje Hagström, Erik
Lund.._q~i-St, Carl Karlsson och Elmer Jansson sant ersättaren Peder Söderström (delvis).
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