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STORA UTSKOTTETS betänkande Nr 8/1967-

fil' s/1967.;,.68. 68 med anledni ;- t.J V landskapsstyrels ens 

framställning t ll l Ålands landsting med 

förslag till landS<apslag om skogsf?rbätt-

ring. (Nr 34/1967). I 
Landstinget som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betän-· 

kande Nr 3/1967-68, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Efter behandling a v ärendet har stora utskottet beslutat omfatg det i 

lag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med 

fBljande ändringar. _ 

1-.§_. Lag- ooh ekonomiutskottet har ansett det motiverat föreslå att lån 

och bidrag av skogsförbättringsmedel skulle -beviljas skogsägare oberoende 

av om denna har åländsk hembygdsrätt eller är en åländsk sammanslutning. 

Ändamålsenligheten av ett generellt avstående från principen om åländsk 

hernbygdsrätt eller hemort såsom förutsättning för erhållande av lån och 

bidrag kan dock ifrågasättas· 

Enligt stora utskottets åsikt borde huvudregeln vara att sökanden inne

har åländsk hembygdsrätt eller är en åländsk sammanslutning, medan undan

tag härifrån skulle medgivas för särskilt angivna fall, motiverade av bil

lighetsskäl. På detta sätt har frågan lösts även i andra liknande fall, 

vilket bl.a. framgår av 1 § jorddispositionslagen (9/59). De undantag,som 

här kunde ifrågakomma skulle enligt utskottets förmenande gälla endast 

enskilda personer och då i tre fall nämligen a) om skogsagaren vid fastig-

hetens förvärvande innehaft åländsk hernbygdsrätt; b) bekommit fastigheten 

genom arv;eller c) till fastighetens förvärvande erhållit landskapsstylEI.

sens tillstånd. För person, som icke är finsk medborgare skulle dock ytter

ligare förutsättas att han erhållit jämväl statsrådets tillstånd till sitt 

förvärv. På grund härav har stora utskottet, allra helst huvudsyftemålet 

med lag- och ekonomiutskottets ändringsförslag samtidigt skulle uppnås, 

funnit det motiverat föreslå, att roersagda 5 mom. skulle återinföras i 

1 § såsom huvudstadgande, medan de förenämnda undantagen åter skulle upp

tagas i ett till lagen fogat nytt 6 mom. 

3 § 2 mom. Momentet har förtydligats i överensstämmelse med rikets lag 

genom direkt angivande av "kostnader för syne-, diknings- och vägföreätt

ringar". Härigenom har texten även blivit mer lättfattlig. 

~.Efter den åberopade vattenlagen har rikets författnin~ 8nummer 

{FFS 264/61) införts" 

15 § 1 mom. Utskottet har omfattat momentets utformning enligt land

skapsstyre).$~ns förslag . 

~- Med hänvisning till sitt ställningstagande i betänkandet Nr 5/ 

,, 

19 ' 67-68 ha:t cutskottet ansett att något uttryckligt stadgande om laglighets-
bes ·· var icke erfordras i föreliggande lag~örPlag. 
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~- Paragrafen har uppdelats på tvenne särskilda moment . 

Ytterligare får s -t;:.or9 utskottet, förutom av lag- och ekonomiutskottet 

gjorda påpekanden, uppm,,& rksamgöra justeringsutskottet på behovet av lag

te.xtens språkliga öve r syn\ varvid särskilt en konsekvent användning av 

uttr ycket "i fråga om" förutsättes. 

Med hänvisn:ing til l det ovan anförda får stora ut~kottet förty vörd 

samt f öres.1å 
att Landstinget måt~e antaga det i 

landskapsstyrelsens framställning ingåen

de lagförslaget sålydande : 

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

om skogsforbättring. 

I enlighet med Ålands länästings-beslut stadgas: 

1 §. 

(1 - 5 mom. likasom i landskapssty r elsens framställning). 

Person, som saknar åUindsk he , • .,. :_15r ätt, men i övrigt uppfyller stad

gade förutsättningar, är beträff.. , ·' ...,kogsförbättringsverksamheten lik

ställd med i 5 mom. nämnd enskild person, därest han i sin ägo bekommit 

fastighet i landskapet: Ål~nd vid tidpunkt då han innehaft åländsk hembygds-. . " 
rä t t eller bekoJTIJlli:t fastighet.en genom arv eller därest han till fasti9he-

tens förvärvande erhål..li t lan~s)<apsstyrelsens tillstånd och jämväl om \ han 

icke ä r finsk meQ.bopgare·, 'statsrådet meddelat tillstånd därtill. 

2 §. 

(1 mom. likasom i lapdskapsstyrelsens fram~tällning). 

(2 mom. likasom i l ag- och ekonv.tii.utskotte ts betänkande). 

3 §. 

(1 )UOm. lika som i land~kapsstyrelsens framställning) . 

Andra än i 1 mom. nämnda , ur skogsförbättringsmedel erlagda kostnader 

för genomförande av företag, till vilka även häriröras kostnader för syne-, 

diknings- och vägförrätt~ingar~ vilka enligt vad därom särskilt stadgas 

skola erläggas av sökanden, även$om utgifterna för ersättande av skada, ' ' \• 

som uppkommit vid företagets genomförande, återindrivas helt eller delvis 

hos jordägaren i enlighet med vad" 4 denna 1C1'g stadgas. De~ del av dessa 

kostnader, som skall återindrivas . \ i .11 lands).{ape t., benämnes i denna lag 

skogsförbättringslån eller tö_rhand.~ {inansierin9,: och ,den del, som ej ska ll 
Aterindrivas, bidrag. . . ' 

(3 mom. likasom i landskapsstyr~lsens frarn.~tällning). 

4 ' ".'" 7 §§1
• 

(Likasom i landskapsstyrelsens fr~stäl,ln~pt;1) ~ ·•.', ·. 

V],4 samfälld dikning må nyttohävare, som varken påy+.kat dikni ng eller ' 

förenat sig om s ådant yrkande, i enlighe~m~d 6 § 2 mo~ ~ bevf l jas Didrag . 
I ...__ 
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av skogsförbättringsmedel . Återstoden av de kostnader , vilka sådan nytto 

havare jämlikt vattenlagen (FFS 264/61) _skall erlägga, må förskotteras ur 

skogsförbättringsmedel, och landskapet äger vid återindrivningen av dessa 

kostnader samma rätt som enligt vattenlagen tillkommer dikare. 

9 - 12 §§. 

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

13 §. 

(1 mom. likasom i lag- och ekonomiutskottets beiänknade). 

(2-3 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

14 - 27 §§. 

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

28 § . 

Förmåner, som jordägare med stöd av denna lag erhållit, äro skatte

fria. 

För expeditioner i ärenden, som avses i denna lag, utgår icke stämpel

skatt. 
• i 

29 - 30 §§. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

Mariehamn, den 9 december 1967. 

På stora utsk,;:t: tets vägnar: 
;zg_,p~ 
Albin Johansson (__ 

ordförande - ~ 
Ra~ 

reterare 

Närvarande i utskottet: o dföranden Albin Johansson, viceor dföranden 

Alarik Häggblom (delvis) och ledamöterna Gustav Adolf Boman (delvis} Runc:ir 

Wilen,Sven Friben;, Carl Karlsson, Börje Hagström, Georg Wideman, Sven 

Lemberg och Erik Lundqvist samt ersättaren Elmer Jansson (delvis). 
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