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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag om utverkande hos 

Ålandsdelegationen av tillägg till extra-
A 

ordinarie anslag för uppföra~de av en lax-
o 0 

odlingsanstalt pa Aland. 

Ålandsdelegationen har den 30 maj 1973 beviljat landskapet ett 

extraordinarie anslag om 1.850.000 mark för uppförande av en lax

odlingsanstalt på Åland. Den 2 juli 1973 har Republikens President 

dock beslutat att uppskjuta stadfästelsen av anslaget med minst ett 

år. Landskapsstyrelsen har därefter den 13 maj 1974 i skrivelse till 

finansministeriet hemställt att anslaget måtte stadfästas i juli 

1974 så att byggnadsarbetena skulle kunna igångsättas i brådskande 

ordning. Den 22 oktober 1974 har jord- och skogsbruksministeriets 

fiskeri- och jaktavdelning i utlåtande till finansministeriet in

tagit en klart positiv ståndpunkt till planerna på byggandet av 

den åländska laxodlingsanstalten och förordat att denna skulle för

verkligas så snart som möjligt. 

Sedanlandskapsstyrelsen den 2 mars 1971 överlämnade sin fram

ställning till landstinget om utverkande av anslag för en laxodlings

anstal t har emellertid kostnaderna för uppförandet av anläggningen 

stigit i sådan omfattning att en framställning om utverkande av 

tillägg till anslaget måste anses påkallad. 

Såsom grund för den tidigare framställningen låg en kostnadsbe

räkning utförd år 1970. Sedan dess har emellertid kostnadsstegringen 

varit synnerligen betydande. 

Kostnaderna beräknas i detta nu enligt nedanstående jämförelse 

till totalt 4&700.000 mark, varför ett tilläggsanslag om 2.850.000 

mark erfordras .. 

Kostnadsjämf'örelse. 

1970 1975 

Byggnadstekniska kostnader 1.109.700 2. 700.000 

Pumpar, pumphus o .. ledningar 140.000 683.000 

El-installation o. armatur 17.000 55.000 

Eeservelkraftverk 63.993 165.000 

Foderautomater o. bassänger 142.400 325.000 
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Tryckfilter 

Värmeledning 

Övrigt 

28.000 

28.000 

320.907 

74.ooo 

108.000 

590.000 

Summa 1.850.000 4.700.000 ==================================== 
Såsom grund för de nya beräkningarna ligger alltjämt samma pla

ner som tidigare, nämligen en odlingskapacitet om 100.000 smolt 

per år. Framställningen föranleds sålunda främst av behovet av 

tilläggsanslag på grund av inträffade kostnadsstegringar. 

En del av dessa orsakas likväl därav att landskapsstyrelsen i 

fråga om tekniska lösningar har beaktat de rön och framsteg som 

sedan år 1970 gjorts i Finland och Sverige i fråga om laxodling. 

Sålunda har vid projekteringen på grund av vunna erfarenheter 

dagsljustillströmningen förbättrats för att en mer naturlig dygn

rytmik skall kunna erhållas. Vidare har vissa omdisponeringar gjorts 

föranledda av ändrade brandskyddsbestämmelser. Dessa förändringar 

har även medfört smärre justeringar av VVS-installationerna. 

Kostnadsstegringarna för pumpar, pumphus och ledningar har 

varit de relativt sett mest betydande. Här har beaktats de odlings

tekniska rön som vunnits i både Finland och Sverige sedan år 1970. 

Detta har föranlett en omdisponering av pumpsystemet, vilket medför 

större drift5säkerhet men även högre kostnader för olika installatio

ner. Vidare har fördelningsbassängens storlek likaså med tanke på 

driftssäk.erheten;väsentligt'ökats. 

slå 

Hänvisande till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt före-

"Till Ålandsdelegationen 

att Landstinget skulle ingå till 

Ålandsdelegationen med en sålydande fram

ställning: 

från Ålands landsting. 

Ålandsdelegationen har ••• väsentligt. 

Med hänvisning till ovanstående får Ålands landsting vördsamt 

anhålla 

att Ålandsdelegationen måtte bevilja 

ett tilläggsanslag om 2.850.000 mark till 

tidigare beviljat extraordinarie anslag 
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för uppförande av en laxodlingsanstalt 
0 0 pa Aland. 

Mariehamn , den 

På landstingets vägnar: 

talman 

v icetalman vicetalman." 

Mariehamn, den 20 januari 1975. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

L a n t r å d 

Finanschef 
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