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FINANS..- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande NQ 

15/1949 med anledn1ng av Ålands landskapsnämnds 

framställning til-1 Ålands landsting med f'örslag 

till disposi t.ionsplan .för Se llens lägenhet i Jo-

mala by . och ~ ocken (N" 19/1949) • 
Med anledning av förenämnda framställning får utskottet härmed vörd-

samt anföra föl"jande -: 

Utskottet hPr företRgit en res~ till JomRlR ~jen för att pA platsen 

undersöka de faktiska förhållandena och var vid samma resa i tillfälle 

att höra landskapsagronomens åsikt om eventuella förslagp 

.Klart är, att Sellens lägenhet snarast inöjl_igt bör f"orsälja.s. Härvid 

bör dock beaktas, att lägenheten endast bör försäljas åt en ålänning 

I 

.och endast,,åt en sådan, · som verkligen har för avsikt att bebruka och beb I· 
~ägenheten. 

En fråga, som dfuaförinnan måste avgöras är, om landskapet skall av 

skilja Öjen benämnda skifte t1i1 reservat. på grund av dess säregna na

tur. Emot detta förslag tal.ar otvivelaktigt många omständigheter~ Sellen 

. lägenhet .. ·kommer att ~örlora största ~elen av betesmårken, vilket dels fö I 

ringar lagenhetens varde, dels innebar en styckning av ett gammalt hemma 

Om ocks-å mjölkningsresorna till Öjen bleve betungande, kunde skiftet i 

alla fall utan olägenhet användas till bete för kalvar och .föl. 

·.· Å andra sidan har land skapat här ett sällsynt tillfälle att avskilja 

ett område till naturreservat utan att förfördela någon enskild person~ 

Skiftet ä.r 1 som av det larrlskapsnämndens framställning bilngda utlåtandet 

framgår 1 särskilt lämpligt till nntur~eservat ur många synpunkter , i · syn. 

nerhet då den östrn. str!'.lnaslut.tning;e.n. Ehuru området avskilj es till nat 

reservRt, kP.n ägA.ren tlll Sollens l~enhA t berätt;ig;cis f-1.tt använda det s 

bete efter den 1 juli varje år-, såsom ofta förfarits i Sverige i liknande 

fa·11. Han kan även tillAtas att efter anvisning avverka skog å området.

Och· slutligen ar m tred.jedel av skiftet endast kalt berg, den östra 

strandsluttningen en ganska dålig betesmark och avståndet till: s tomlägen ..... 

heten ungefär_ 20·mi~u:t;ers rodd, varför skiftets värde ur ekonomisk syn~un 
in te är så s toI't. 

En utväg vore givetvis att den östrä strandsluttningen avskildes till 

na~urreservat, medan den 9vr;iga delen uv skiftet forsättningsvis skulle 

höra till lägenhetens bete~mark. Emellertid är även den västra dele.n av _ 

skiftet av speciellt intresse ur n8.turakyddssynpunkt då där ).ä:r växa J?ik

ligt med orchid~er om våret)., vilket utskottet. tyvärr inte ve.r i tillf'älle 

att konstatera nu • . 
Utskottets majoritet har likväl kommit till den slutsatsen; att hela 

skiftet på Öjen borde om' mö4ligt avskiljas till naturreservat • . En uppdel-
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ning av skiftet skulle väsent1igen fär'rin~a 0ess värde som naturreserva.t , 
ett värde, som är svårt att mäta i pengar. Skiftet utgör en naturlig en

het, som med sakkunnig vård bör kunna erbjuda dels ett synnerligen intres~ 

sant studieområde för vetenskapsmän, dels fur en naturskönhet för natur-

älskare överhuvud. 
Här tillstöter emellertid vissa ekonomiska spörsmål, som inte kunna 

helt bidosättas. I det fall, att landskapet inte vid försäljningen av 
stomlägenheten får ett , så högt pris, att hela kostnaden av inlösen där

igenom blir :bäckt, d.v~s. något över 1,600.000 mark, kommer skillnaden 
eventuellt att måsta täckas genom självbeskattning. Landskapets utgifter 

för expropriation av naturskyddsområden ha visserligen kompenserats, men 

det är inte säkert att denna utgift skulle bliva kompenserad, Man kan vis~ 

serligen tänka sig, att skiftet på Öjen skulle värderas på samma sätt som 
är stadgat för expropriation, men det är inte ens aå säkert, att utgiften 

skulle kompenseras. Därför anser utskottet, att det vore lämpligast att 

nu försälja Sellens hemman med undantag av skiftet Öjen, som tillsvidare 

kunde fcrbliva i landskapets ägo, och kunde landskapet sedan vid ett se
nare tillfälle taga ståndpunkt ti 11 fr~an, om skiftet skall bli ett na .... 

turreservat eller om man skall förfara på annat sätt med det eller kanske 
försälja det. 

På grund av vad sålunda anförts får utskottet härmed vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte giva landskapsnämnden i 

u~pdrag att försälja Sellens benämnda lägenhet RN:o 
1- i Jomala by och socken fcr utom Öjen benämnda 

skifte, som borde avskiljas till särskild lägen
he<t och förbli1 l andskapets ägo tillsvidare. 

Mariehamn, den 16 juni 1949. 

På finans- och ekonomiutskottets vägnar: 

K·A· Helin. 

(·:- ) ;J . 
__ !~---~~~ 

Rolf Sundman. -
I . . 

I ärendets behandling ha deltaglti ordfä'anden Helin, samt ledamöterna 
Bengtz, Häggblom, Andersson och J:Bnnart Mattsson. 
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