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'- 26/1958. -
STORA UTSKOTTETS betänkande N2 26/1958 över 

landskapsstyrelsens framställning N2 29/1958 
med förslag till landskapslag om disposition 

av jord i landskapet Åland. 

Landstinge t, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

f: 15/1958, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 
stora utskottet har i ärendet hört lantrådet, landskapssekreteraren 

och kolonisationsinspektören. Jorddispositionslagstiftningen tilldelar 

förmåner åt en .större befolkningsgrupp än den nu gällande kolonisations

lagstiftningen och tillämpar andra principer beträffande jordbrukslä

genheternas storlek. Utskottet anser därför nödvändigt att lagförslaget 

godkännes redan nu även om en snar omarbetning blir nödvändig då verk

ställighetsförordningen i riket utkommit. 

I rikets jorddispositionslag stadgas besvärsrätt över kolonisations

nämnds beslut, men då besvärsförfarande finnes reglerat i lagen om ko

lonisationsnämnder, har från lagförslaget fullt riktigt uteslutits 

motsvarande stadgande. 

Majoriteten av utskottsledamöterna har omfattat landskapsstyrelsens 

förslag till 11 § att såväl ~iske- som bostadslägenhet skall kunna 

tilldelas vattenområ de eller andel i samfällt vatten emedan detta synes 

överensstämma med lagens syftemål och är av behovet påkallat för stö

dande av befolkningens utkomst och sysselsättning i skärgården, medan 

utskottet i sin helhet ansåg att fiskelägenhet skulle kunna tilldelas 

sådan förmån. Lagstiftningsbehörigheten kan inte ifrågasättas, L 

då stadgandet kan giva upphov till kompensationsfråga, torde landskaps

styrelsen med försiktighet komma att tillämpa den utvidgning av stad

gandet som landskapsstyrelsen själv föreslagit. 

9 kapitlets rubrik har ändrats så att det osvenska uttrycket "återin

drivning av kredit" ändrats på sätt lag- och ekonomiutskottet i motsva

rande fall föreslagit eller till"··· å terbetalning och indrivning av 

lån". I den mån uttrycket förekommer i texten torde justeringsutskot
tet utföra rättelser. 

Utskottet har haft anledning att särskilt uppehålla sig vid nedan
nämnda stadganden. 

Beträffande rubriken föreslår utskottet att "i landskapet Åland" 
strykes . 
6 §. Utskottet omfattar lagutskottets förslag att "på orten" skulle 

utelämnas. 

ll §. Motsvarande stadgande ingår i § 13 i rikets lag och icke i § 15· 
I 
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utskottets majoritet har omfattat paragrafen i den lydelse land

skapsstyrelsen föreslagit. 

har undergått en stilistisk ändring. 

Justeringsutskottet torde rätta felskrivningen "handräknings

manskap". 

72 §. :Det vore till fördel för lagen om justeringsutskottet kunde jus

tera ordalydelsen i åtminstone första meningen. 

81 §. En stilistisk ändring: tredje meningen i 1 mom. börjar: "Från 

samma dag upphävas .•• ",men borde enligt utskottets mening lämp

ligen lyda: "Likaså upphävas vid lagens ikraftträdande •.• " 

I övrigt har s• ora utskottet omfattat . lagutskottets förslag. 

Hänvisande till ovansagda får' utskottet vördsamt föreslå 

att landstinget ville antaga lagförslaget 

i den lydelse lagutskottet föreslagit, dock med 

följande ändringar beträffande lagens rubrik 

9 kap. rubrik samt §§ 11, 22 och 81: · 

L a n d s k a p s 1 a g 

om disposition av jord. 

11 §. 
Utöver vad ovan är stadgat må lägenhet tilldelas: 

1) område till vägm.ark och därtill anslutet upplags område; 

2) jord till båt.plats samt till täkt för grus, sand, lera, kärrmylla, 

torvströ och bränntorv och annat dylikt material eller andel i för så
dana behov avskilt område9 samt 

3) vattenområde eller andel i samfällt vattenområde. 

22 §. 

·r 

. j 

Beträffande jordsgf?fdenas inbördes prioritetsordning stadgas särskilt, 
varvid skall beaktas/bland lika prioriteerade jordsökande, de, vilka I 

höra hemma på den ort, där jord tilldelas, i allmänhet böra ställas fram

om sökande från andra orter. 

9 kap • 

.Qm erläggande av försäljningspris och v.issa arbetskostnader samt åter

~alning och indrivning av lån. 

81 §. 

, I 
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Denna lag träder omedelbart i kraft. Därvid upphör ko l onisations-

agen av den 6 november 1936 (FFS 332/36) att gälla i landskapet, lika

så lagen av samma dag om upphävande av särskilda stadganden angående ko

ionisationslägenheter samt om därav betingade åtgärder (FFS 334/36) 

ch lagen den 18 december 1936 angående sänkningen av annuiteterna för 
0 . 
innehavare av kolonisationslägenheter (FFS 335/36) jämte i dem senare 

vidtagna ändringar. Likaså upphäves vid l agens ikraftträdande landskaps

lagen den 18 mars 1953 angående landskapet Ålands kolonisationskassa 

(3/53) samt landskapslagen den 15 juli 1952 angående byggnadsunderstöd, 

-lån och -premi er för landsbygden i landskapet Åland (33/52) jämte i 

dem senare företagna ändringar. 
Vad i 53 § 2 mom., 62 ~ 2 mom. och 68 ~ 1 mom. är stadgat om förmåns ~ 

rätt f ör i sagda lagrum avsedda tillgodohavanden, föranleder icke änd

ring i fråga om deras rätt, vilka hava inteckning, som fastställts i 

stöd av före denna lags ikraftträdande anhängiggjord ansökan, eller 

inregistrerad legorätt eller därförinnan uppkommen panträtt för ogulden 

köpeskilling eller annan icke intecknad, i kraft varande panträtt i 

fastighet. 

Mariehamn den 10 december 1958. 

På stora utskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Martin Isaksson, viceordföranden 

Gideon Mattsson samt ledamöterna Ruben Björke, Gustaf Ekr Philip Eklöw, 

Gustaf Jansson, Georg Leandersson, Ragna Sanders, Bertel Söderlund 
och Edvin Östling. 


