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FINANS- och EE:ONOM1UTS.KOTTETS betänkande 

N9 2/19~0 med anledning av Al.ands landskapsnänmds 

framstallning till Ålands landsting med förslag 

ti 11 lr:ma skF1.pslag om skog svår-d sföreningar i land

skapet ft.land. ( 4/1949) 

Med nnledning av förenämnda framställning får ut skot te t härmed vördsamt 

nnföra följande: 
Skogsvården i lnndskapet hr.r under de ~enas te åren ofta kritiserats• 

Det är tydligt att i synnerhet den privata skogsvården befinner sig på 
en lägre nivå än i riket och orsakerna till detta torde vara bristande 

intresse hos många skogsägare och svårigheterna att få fackmän till 

hj"älp. Den nu föreslagna lagstiftningen är därför av stor betydelse för 

en förbättring av dessa förhållanden, varför utskottet vill varmt för .... 

orda denso.mnm. • 
Betänkligheterna gälla främst frågan om hur :f-örEmingarna skola _klara 

sig ekonomiskt. Det ~äller nqturllgtvis s.tt 1.?kttt1ga en viss försiktig.,... 

het härvi0lag i synnerhet i början., och krmske vore r'let bäst att börja 

med färre antal föreningar. Idealet, d.v.s. c:a 6.000 ha för varje före

ning, torde inte kunna mppnås snart .• Så små o.realer ha skogsvårdsförenin .... 

ger i riket inte heller överallt - i .Åboland, som väl har . förhållanden> 

som äro jämförliga raed våra, ha skogsvårds.föreningarna omroo.en som om

fntt~ över 10.000 ha skogsmark. 

Den växtligP, skogsmJ:>.rken i land sk!'.1 pet, omf2t tar sammanlagt c 1a 6 7 .ooo 
hn och den mindre växtliga c :a 39 ,OOO ha. Den sammanlagda skogsarealen 

blir således 106 •. 000 ha> varvid impediment icke inräknats. Räkno.r man 

med 6,skogsffårdsföreningar i landskapet skulle varje förening i medeltal 

hn 17 .667 ha skogsmark, varav 6 -,500 ha. mindre . växtlig. Med, en me de lin

komst om 15 mk per ha enligt 3 %, .skulle inkomsten bli 265_,ooö mk och 

därav skulle skogsvårdsföreningen få 95 % eller 251~?50 mk• En skogstek

nikers lön torde stiga till högst 200 .• 000 mk med beaktande av _att han 

ytterligare har .fri bostad. ö·vriga medel skulle sedrui användas till fon ... 

dering,, underhåll av tjänstebostaden och mindre 19pande utgifter. Enlig~

dotto. borde .det inte vara omöjligt att klnra föreningens ekonomi. Ett 

mindre stat soldrag kl'l.n föreningen även räkna nE d .... det torde ha rört 

sig kring 20.000 ·mk p ei r fö'.f'\eninh; nch Br ... för ritt f?l verksamheten 1 gång. 

Säkert är i VRrje fal1 att med sex förening~r av den nu föreslRg na stor~ 
leken en avgift om 3 % borde räcka till under normala år och en fördubblad 

avgift alltid kommer att räcka till. 

Utskottet anser dock,, att oen föreslagna fonderingsprocenten_. 20 '/o, 
är väl stor för föreningarna., 1 synnerhet i början, Utskottet har därför 



\~ ändrat derma till minst 10 %. Giv.et är att' det kommer att taga motsva.:r 

längre tid föI'rän fonden n &t avsedd storlek. 

Utskottet har strukit § 7 i lagförslaget då någon skogsvårdsföreni 

för närvarande icke finnes i landskapet, och knappast heller kommer a r, 

bildas förrän denna landskapslag kommer till stånd. Även några andra 1it 

slutningar ha gjorts, där utskottet ansett negot stadg~nde överflödigt, 

För övrigt har endast ändringar av redaktionell natur vidtagits . 

På grund av vad sålunda framhållits får utskottet härzoo d vördsamt t 

re...slå,, 

att '.f",Andst1nget m~te antag;a nedanstående 

förslag till 

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

om skogsvårds.föreningar i landskapet .Al.and. 

På framställning llV Ålands landskapsnämnd har .A1ands landsting ant a 

nedanstående 

L a n d s k a p s l a g 
om skogsv&rdeföreningi:ir i lFmdskRpet ii.land. 

I enlighet med llands landstings beslut stadgas: 

l ~ -. 
Med skogsv årdsförening avses en frivillig sammanslutning av skogs äga 

re, som verkar för höjandet av fackkunskapen och yrkesskickligheten b l 

sina medlemmar och så vitt möjligt även bland övriga skogsägare inom si 

verksan:hetsområi e, leder och utveoklar skötseln och utnyttjandet av d e 

skogar, ombestyr härför erforderlig faclanannahjälp åt skogsägarna samt 

även annars främjar skogsbruket inom sitt områie .. 

2 i· 
Lnndsknpsnämnden fastställer gränserna för skogsvårdsförenings verk .. 

s.mnbe-t.s.område. (Uteslutnins_) • 

Då l nnoskCTpsn.ämnden fnstställP.r m f"orän0ring; qv kkogsv3.rds:förenings 

yerksamhetsområde, skall förändringen träda. i kraft frfui börj an °.v fö lj 

de kalender fu> • 

3 ~· 
Var och en har rätt att bliva medlem i den skogsvfuadsfär'ening, inom 

va rs verksamhet somr ro ehan äger fikOg e , 

4 ~· 
Skogsvårdsförening må icke bedriva sådt=m ,näring, som ej är nö:l vändig 

för förverkligandet av föreningens syftemål. 

5 ~-
Landsknpsnämndens forstavdelning äger genom lämpliga &gärder främj a 

grundandet av skogsvårdsf'ören1ngar inom landskapet samt giva hnndlfldnin3 
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åt skogsYörds.f.örei:d.ng_~·-ocb - ti;llse , . .att deras verkaamhe t upp fyller de 

krav, vilka böra. ställas på dem som . mottagare av de nedan stadgade skogs~ 

v fu>d.savg.i.fterna • 

Forstavde lningen bör blancl annat: · 

1) giva sin hjälp bch sitt stöd &t s l{0~sv ;!ra s förf)'llina;arna och deras 

fackmän vid uppgörande av avverknings-, f'öryngri ngs-, skogshushållnings- , 

betes- och andra planer, samt i frågor rörande skogsförsåljning; 

2) övervaka skogsvårdsföreningarnas skogsfackmäns arbete och, ifall 

skäl till anmärkning finnes, anmäla därom till skogsvårdsföreningens 

styrelse t 
3) tillhBnd~hålla skogsvårdsföreningarna erforderliga formulär och r ä 

kenska psböcker •. 

6 ~. 
Landsk2,psnämnden för en föreningsregistret motsvarande för \;eckn.ing 

över skogsvårdsföreningarna .• Skogsvårdsförening är pliktig anmäla sig 

för inregistrering i sagda förteckning. 

7- ,. 

Föreningslagen av den 4 januari 1919 med däri senare gjorda ändringar 

skall tillämpas på skogsv årdsförening,,, såvida avvikelse därifrån icke be.,.. 

tingns av stadgandena 1 denna landskapslag. 

8 ~ · 
Till förmån för 1 denna landskapslag åsyftad verksamhet för skogshus-

hÅ.llningens främj Bnde är skogsägiare , skvldig !:l tt erläg ;;i; a skogsvårdsavgift 

på sätt, som i det följ imde sta dgas . , 

9 ~. .• 

Skogsvårdsavgift uppbäres med tre procent av den nettoavkastning f r ån 

skogsl!Ulrken, €nligt vilke n kommunalska tten beräknas, utan att de avdrag, 

som kunna komma i f'råga vid besk2 ttningen, tagas i beaktande . Landskaps .... 

nämnden äger dock rätt att beroende på de lokala förh ållandena sänka eller 

höj~, aock högst fördubbla, sk6gsvnrdsavgiftera på förenings v erksamhets

område , vnrje gmg för En tid a v högst fem år. 

Skogsvårdsavgiften för skog, kommun själv äger, beräknas enligt samma 

grunder som den skulle hava beräkna ts vid skattetaxe ring. 

För sådnn skogsmark, som fortlöpande skötes av skogsfack:mal enligt 

fordringa rna på god skogsvård, utan att sk6gsägaren hör till den skogs

vårdsförening, inom vars verksamhet sområl e skogen är be l ä gen, skal l 6r w 
läggas en fjärdedel av skogsvårdsavgiften. 

10 ~ .• 
Den som med stöd av 9 ~ 3 mom. önskar rätt att betaln endast En fj är-

dedel 3. v skog svärdsavgiften, må därom anh ålla hos lan.dsk apsn änLt'lden. Sådan 



., 

nedsättning må beviljas för högst 10 år i sänder 1 och den beviljade rät .. 

tigheten skall upphävas, om det framg fu., att stadgade f'dr utsättningar h'· 

för icke längre förefinnas ~ Då det är fråga 'om skogsmark, vilken skötes 

och utnyttjas för landskapets räkning, eller för vilken landskapsmyndig~ 

heterna äga uppgöra eller fastställa skogshushållningsplan, är denna r~ 

tighet 1 kraft utan särskild anhållan. 

11 §. 
Taxeringsnämnd skall årligen vid kommunaltaxeringen för varje skogs" 

ägare uträkna, huru stor. skogsvårdsavgift denne på grund av ovannämnda 

st~dganden ske.Il erlägga. De på detta sätt bestämda avgifterna antecknas 

i tax.eringslängden och på debetsedlarna samt skola erläggas i samband me 
den slutliga uppbörde~ av varje års kommunaiske.tt. 

Skogsägare, som har rätt att erlägga endast en fjärdedels skogsvård s .. 

avgift, ska.11 i sin inkomatdeklare. tion för kommunalbe skatt:r;.ingen uppge 

detta och på anmoc~n giv~ en tillf~rl1t11g utrednin~ därom. 

Om lAn.dskapsnämnden enligt 10 ~ upphäver i föregående moment nämnda 

rättighet, må därom utan dröjsmål meddelas till ifrågavarande kommuns 

taxeringsnämnd. 

Landskapsnämnden skall årligen 1 god tid före kommunaltaxeringens bö 

jan anmäla till samtliga kommunala taxeringsnämnder i landskapet skogsv 

föreningnrnAs i kommunen verksamhetsområlen; samt vilket proeenttal.ifr 

gavarande föreningP..r ha som beräkningsgrund för skogsvårdsavgiften• 

12 ~· 
Vad som är stadgat om ändringsansökan beträffande kommunalbeskattning 

skatternas indrivning genom utmätning, skattetillägg vid uraktlåten ske t 

tebe6]ning samt eftertaxering gäller äyen 1 av~eende 

13 § • . 
Om på grund av utslag, som skogsägare erhållit efter besvär 

påförd skogsvårdsavgift el ler kommunalskatt, eller på g!'und av landskap 

nämndens beslut 1 ärende 1 som åsyttas i 10 §, f'ramgår, att för hög skogs 

vår·dsavgif't uppburits, skall kommunen till honom erläggaöverskottet ire d 

ränta på samma sätt som beträffande kowmunalskatt är stadgat. 

- 14- § ~ -
Kommunen skr,11 inom en mån'10 efter knmmu.nr.i.lsk!!lttens mlutliga uppbörd 

till landskapsnämnden redovisa de uppburna skogsvårdsavgifterna, samt de 

skogsvårdsavgifter, som kommunen skall betala för .egna skogar. Skogsvård 

avgifter, som influtit efter uppbör9stidens utgång genom utsökning e ier 
på annat sätt 1 skola jämte tilläggsavgifter redovisas t;ill landskapsnä 

halvårsvis inom janusri och juli m"'ånad. Har kommun återbetalo.t skogsv&"d 

avgi~er, vilka redan redovisats för landskapsnämnden 1 rå dessa belopp 

. I 

ra .. ntor avdragas vid redovisningen. ·jämte .... 
Ur redovisningen skall framgå, vilka belop-: som influtit från var~e 

en verkande skogsvå.rdsföreningsomrade, samt huru mycket darav 
i nom kommun · . . .. o 

. ;i..:iana skoD'sägare ·· vilka erlagt en fjardedel av hela skogsvards erlagts av scou. o 1 . 

. ft Motsvarande uppgifter skola i redovisningen ant.ecknas om de avg1 en. · 
belopp som återbetalats. 

Kommun har rätt att vio.-_redovi.sn-inP:en avaraga en.1procent, som den i 

enlighet med stadganaet i 16 · § he.r rätt att erh811a • 

15 ~· 
Om landskapsnäm.nden stadfäst något ollll'ådes överförande från en skogs-

vårdsförening till en annan, skall den förening, till vars verksamhets

område det förflyttade området hörde det år, Qå skogsvårdsavgiften erlades 

eller borde erlagta,/erhålla influtna medel, ifall ej annorlunda avtalats 

föreningRrnR emellan. 
16 ~. 

Av skogsvårdsavgif'terna jämte de i 12 § nämnda tilläggen erlägges: 

1) nittiofem procent åt 
a) skogsvårdsförening av de medel, vilka influtit genom fulla. skogs-

vårqsovgifte:e från dess ver],{sa.mhet.sområde 1 

b) landskapanämnden .av fulla sk-0gsvm.dsavgifter; vilka hopbre.gts utan-

för skogsvårdsföreningarnas verksamhetsområden, och 

c) landskapanämnden av de medel, som influtit från sådana skogs ägare, 

vilka med stöd av ~ 5 mom• och .!.Q..J. äro berättigade att erlägga fjärde

dels avgiftj 
2) fyra procent åt; landskapsnämnden för höjande av yrkessk1cklighe ten 

hos skogsvårdsförenin~..:1rnt"1s pe'!'sonAl ävensom f~r utvecklende t av CSvr;ig 

skogsv fu-d s :t'oreningsvetoksamhe t; 
3) en procent åt kommun som ersät.tning för arbete i samband med in

nrivandet och redovisandet av avgifterna. 

17 ~· 
Av de medel, som .influtit med stöd av .,16 ·:§ l ·P• . b), skall hälften på 

åtgärd av landskapsnämnden reserveras fö:ri framtida skogs:Vårda.förening på 
i fr Pg8.VRrande nmråJ e, och andra · hälften användi:i.s p~ sätt landskapsnämnden 

besluter för skogaskötselns främjande inom samma område. Då de reserverade 

medlen med räntor hava vuxit till ett belopp, som motsvarar de tre före .

gående årens skogsvårdsavgifter, må de medel ·, som senare inflyta., i sin 

helhet användas till skogs skötselns ·rvämjande på det område, där medlen 
hopbragts. 

De m del, som landskapsnämnden få:; t med st öd av .,!ti 1 P• c} 1 äger den 

på ett skäligt sätt och med beaktande av behoven fördela mellan de skogs -
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vårdsföreningar, somverka 1,nom landskapet. 

18 ~. 

Av de medel, som influtit enligt 1:.§.J 1 p. a) #- skall skogsvårdsföre 

deponera minst tio procent i en reservfond, tills denna motsvarar minst 

det belopp föreningen de tre senaste åren i medeltal uppburit, Medel ~ 

denna fond får förening använda, då speciella orsaker det fordra, doc k 

endast med landskapsnämndens tillstånd. Reservfonden skall kompletteras, 

om den till följd av användning eller piå grund av höjd skogsvårdsavgift 

blivit mindre än vad som ovan stadgats. 

Om för skogsvårdsförening redan deponerats medel enligt 16 • b 

och 17 § l mom., äger landskapsnämnden,. då förening grundas elJe r de ss 

tidigar~ verksamhetsomr,.de utvidga.ta, besluta~ om och huru stor del av 

dessa medel skall överföras till reservfonden+ 

19 §. 
De enligt .!7...J. deponerade medlen skall la:r:rl skapsnämnden överlit a åt 

skogsv årdsfören;l.ng efter det föreningens verksamhet somr &3 stadfästs och 

föreningen intagits i registret över skogsvårdsfir eninga.r • 

Skogsvå.rdsförening, vars omril e omfattar endast en del av det område, 

från vilket uppburna skogsvå.rdsavgifte~ enligt det i förra ~omentet an~ 

givna lagrummet deponerr.t s, må. AV dess~ meae 1 få en proporti one 11 andel. 

20 ~. 

erhålli' t, skal 1 1 främa De skogsvårdsavgifter, som skogsvårdsförening 

rummet envändas till avlönandet av skolade, kompetenta fackmän i före nin 

gens tjänst. 

Utan tillstånd av landskapsnämnden, givet för högst ett år i sänder, 
-

må ej som skogsvårdsförman a~ställas person, vilken icke avlagt si:tlan 
exnmeu, som fordras för erhlllande av forstmästar- eller fo_rsttekniker .. 

titel. 

Skogsvårds förening må icke i sin tjänst hava person, som samtidigt 

sys slo.r med trävaruha.nde l eller -förmedling eller är anst älld hos någ on 

so_m sysslar med s ådpn verksamhet. 

21 ~. 
tver skogsvårdsförenings ekonomi må föras bok en+igt direktiv, som 

givits av landskapsnämnden, 

Till skogsvårds.förenings kassör må föreningens styrelse utse antingen 

någon av dess medlemmar eller någon annrui lämplig person, dock må person 

som jämväl är anställd som skogsfackman i föreningens tjänst, icke tjä.nS 

göra som kassör. Ko.ssören må ställa .... av förel'lingens styrelse godkänd borg 

för de medel, som komm8 Att Anförtros honom. 

En av föreningens ~evisorer samt en ersättare ror honom utses av land 

-7 ..... 

skapsnämnden. 
22 §. 

Skogsvårdsförening skå.11 ~ligen före utgång-en av Il'B.rs månad tillstäl~ 

la landskapsnämnden en berättelse över det gång;na. kalenderåret, i vilken 

skall ingå statistiska uppgifter på av landskapsnämnden fastställd blan

kett, ävensom uppgifter över föreningens inkomster, utgifter och till

gångar samt revisorernas utlåtande• 

23 ~. 
om skogsvårdsförening handlar mot dennalandskapslag eller verkar på 

ett uppenbart oändamffi.J.senligt sätt, kan land skapsnämnden be sluta att fö

reningen tillkommande skogsv årdt;Lavgift er, delvis eller i sin he llie t, skola 

ställas till landskapsnämndens disposition för att på sätt, som av nämnden , 

beslutes, användas för främjande av det enskilla skogsbruket inom före

ningens verksamhetsomrfrle. 

24 ~. 

Skogsvårds förening, som fyller fordringnrna i denna land~kapslag och 

som i sin ordinarie tjänst har p&rson~ vilken avlagt skogsexamen vid hög~ 

skola., hsr rätt att benämna sig privatrevir. 

25 ~· 
För sina inkomster och sin förmögenhet är skogsvårdsförening icke 

skr-ttskyldig till kommun 1 landskapet !land. 

26 §. 
Denna landskapslag skall ej tillämpas i .Kökar, Brändö och Sottunga kom~ 

munE;r, och densamma träder omedelbart 1 kraft, dock skola- skogsvå:> daavgif

ternn första gången uppbäras vid kommunalta.x,eringen å> 1950, 

Vid tiden för denna landskapslags ikraftträdande inom landskapet föir;o 

skogsvård verkande sammanslutningars skogsvårdande uppgifter övergå på 

lcndsknpsnämnden och skogsvårdsförening~rna. 

Mariehamn, den 19 februari 1949 • 

Få finans- och ekonomiutskottets vägnar~ 

lf Sundman. 
I ärendets behandling hava deltagit: ordföranden elin, ledamöterna 

L€nnnrt Mnttsson, Andersson och Häggblom samt suppleanten Beckman. 


