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Till Ålands Landsting, 

I, i"'., 

Enär § 23 ,av- Lag om sjärvs tyrel se för Åland; given i 

Helsingfors den 6 maj 1920, stadgar sålunda; Nyttjanderätten 

till statens jordegendornar i landskapet Åland övergår till 

landskapet o.s.v, med de undantag i sannna § finnes angivna, 

samt med beakttande av§ 6 l Lag angående bringande i verk

ställighet av lagen om självstyrelse för Åland, given i helsing

fors samma dag, giver detta vid handen, att då de' nuvarande 

~ arendatorernas kontrakt utgår, dessa jordegendomar få nyttjas 

u~der landskapets omedelbara förvaltning. 

I betraktande härav,1 och då Landstinget torde hava sig 

bekant att den jordbehövande befolkningen är stor t samt att 

många för att vinna sin utkomst emigrera till frärmnande länder, 

anser jag det dessa jordområden icke böra lemnas åt~ person, 

utan åt flera i mindre brukningslotter. uessa lotter skulle, 

för att ett rationelt jordbruk kunde bedrivas samt en genom

snittsfamilj där hava sin redliga bergning, icke heller till

mätas för små. s åväl en minimi-som en maximigräns ifråga om a

realen borde av 1andskapeförvaltningen bestämmas, ex~mpelvist 



. åk och äng med därtill erforderlig betesmarak SA~t 

5 _ 15 ha. er 
p rj/~ ..... ,, 

nödig nyttjanderätt till skog. Vad jag anser av särskilt sto~ 

vikt y.a.pa., är att endast verkligt skötsamma samt/ enligt åländs~ 

f:ttning personer med åländs~ hemortsrätt skulle vid jord 

upp ' 
e11e 

utar~ndering ifrågakomma. Arendetiden borde bliva den längst f 
11tl• 

a llt~ J, 

liga, ~ för att stödja den mindre bemedlade befolkningen och r 

i vidsträcktaste mån fästa ålänningarna vid hembyggden, az.~nd · 
et11, 

Ror.en åtminstone de första å~en särskilt lindriga. Då för-utsätt 

# 

~ 

kan, att arendator av brulmingslott bleve tvungen att bygga er~ _ 

forderliga hus samt anskaffa kreatur och redskap m.m. , kunde Vissa 

s.k. frihetsår med a~ndets erläggande beviljas. 
N f 

På grund av vad här framhållits, samt då araendetiden L--

å en del av statens jordegendomar i en nära framtid utgår be • 
/ r Jag 

vördsammast få fästa Landstingets uppmärksamhet härpå samt 
, SJ1hå1~ r 

la det Landstinget ville vidtaga sådan åtg,ärd: 1 

att 
I 

då tillfälle gives/ jorden kan till _ 

åtskilliga åländska inbyggare .,_ till land.

skapats fromma utlottas. 

Mariehamn den 14 juni 1922. 
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