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INKOMSTEik 

4 Avdelningen. 

I. Till landska et återburna understödslå 
Ålands kolonisationskassas kapitalmedel n, 

2. • ............. 8.765.152 
Summa I kap. 8.765.152 

Summa 4 Avdelningen 8.765.152. 

5 Avdelningen. 
=============== 

I. Finansieringsinkomster. 
Avräknings- och ·ränteinkomster. 

1. stataanalag för skat tef in ans i e 11 ut jämning .. .. .. • .. • 20. 711.642 I 
Summa I kap. 20.711.642 · 

Summa 5 Avdelningen 20.711.642 

Summa
0

ink~mster mk 29.476.794 
================================ 

UTGIFTER. 

3 Huvudtiteln. Polisvården. 
=========================== 

I. Polisinrättningen i Mariehamn. 
5 B .. • ••••• • •• • •• • evapning och utrustning •••••••••••••••• · 

111.794 

Summa I kap. 111.794 
Summa 3 Huvudtiteln 111.794 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sj~~~~~~=~~ 
============================----

lo u 
' llderhåll 

II Ålands centralsjukhus. 
• • •••••••••••••••• av fastigheten •••••••••• 

200.000 

Summa II kap. 200.000 

~~--------------------------------~ 



269 

-2-
Summa 4 Huvudtiteln 200.000 

5 Huvud~iteln. Undervisnings- och bildnings-
============================================ 

väsendet. 
------------------

III . Ålands sjöfartsläroverk. 

7 . Expensme de 1 ........................................... . 

Summa III kap. 50.000 

VI. Ålands lantmannaskola . 

3 . städning ........ 0 ••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 

4, Undervisningsmateriel •••••••••••••••••••••••• , •..••• 

7, Direktionens resor och dagtraktamenten (förslags-

ans lag ) ............................................ . 

Skollägenheten på Jomala gård. 

11. Skollägenhetens utgifter (förslagsanslag): 

b) övriga löpande utgifter .•••••• , •••••••••••••• 

Summa vr;r~:ao. 000 

Summa 5 Huvudtiteln 490.000 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
====================================== 

50.000 

10 .000 

10.000 

20.000 

400.000 

I . Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverk

samheten. 

4. Bidrag för jordförbättringsarbeten (reservationsanslag) 1 .300.000 

13, Jordbruksförsöksverksamheten: 

a) Ålands försöksfält • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 80.000 · 

Summa I kap. 1.380 , 000 

Summa 6 Huvudtiteln 1.380.000 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 
====-================.================== 

II. Väghållningen. 

2. Bidrag till kommunalvägar: 

a) för byggnad och förbättring (reservationsanslag) 

Summa II kap. 1.500.000 

Summa 7 Huvudtiteln 1.500.000 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter . 
===================================== 

II. Hälso- och sjukvården. 
1 · Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier 

och instrument ... ~ .................... • • · · • • • • • • • · • 

1 .500.000 

100,000 
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Summa II kap. 100.000 

V. Kommunikationsväsendet. 

1. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten •••••.•• 

Summa V kap. 17.500.000 

VI. Särskilda anslag. 

1. För förvärv av naturskyddsområde ••••••••••.•.••. 

2. Polisinrättningen i Mariehamn för anskaffning av 

telefonväxel 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Summa VI kap. 5.695.000 

Summa 10 Huvudtiteln 23.295.000 

11 Huvudtiteln. Understödslån. 
=============================== 

I. Näringarnas främjande. 

Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations

verksamheten. 

17.500.000 

5.500.000 

195 .ooo 

1. Lån för jordförbättringsarbeten (reservationsanslag) 2.500.000 

Summa I kap. 2.500.000 

Summa 11 Huvudtiteln 2.500.000 

Summa utgifter mk 29.476.794 
------------------------------------------------------------
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Detaljmotivering. 

Inkomster. 

4_avd . I:2 . Kolonis ntionskassan har genom den nya lagen i ämnet upphört 

med sin verksamhet, varför kassans kapital föreslås överfört 

till budgetens medel. 

5-avd.I:l. På inkomstsidan i föreliggande förslag har observerats inkoms

ter under 5 avdelningen I:l "Statsanslag för skattefinansiell 

utjämning." Vissa ai:C.ra inkomstmoment hade kunnat observeras, 

men enär ytterligare en tilläggsbudget för 1959 torde bliva 

am 

behövlig, kunna de övriga inkomstökningarna observeras i sam- 'i11 

band därmed. 

Utgifter. 

3 Ht. I:5. Beväpning och utrustning . 

Tillägg 111.794 mark. Ifrågavarande tillägg föreslås för att 

täcka utgifterna för de uniformer som anskaffats åt de vid 

polisinrättningen under sommaren anställda extra konstaplarna. 

Dessutom har en mindre del av beloppet använts för särskild 

annan utrustning. 

<'- Ht.II:lO.Underhåll av fastigheten. 

Tillägg 200.000 mark. Senaste sommar konstaterades vid Ålands 

centralsjukhus att vissa golvreparationer i köksavdelningen 

måste utföras. I anledning härav föreslås ett tilläggsanslag 

om 200.000 mark. 

5 Ht. III:7 . Expensmedel. 

Tillägg 50.000 mark. Det tidigare anslaget har varit otill

räckligt. 

5 Ht • IV: 3 • Städning • 

Tillägg 10.000 mark, beror närmast på att de tidigare s.k. 

veckostädningarna, vilka tidigare utfördes av eleverna, här

efter äro avsedda att göras av anställd städerska • 
.2..Ht. IV:4. Undervisningsmateriel. 

Tillägg 10.000 mark, beror närmast på att ett flertal kurs~ 

böcker måste anskaffas på grund av ökat antal elever. 
i..Ht. IV:7.Direktionens rese- och dagtraktamente (f). 

Tillägg 20.000 mark. På grund av den pågående om- 00h till

byggnaden av lantmannaskolan har där flera sammanträden än 

normalt avhållits • 

---~---~--
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5 Ht . IV:ll. Skollägenhetens utgifter (f). 

b)övriga löpande utgifter. 

272 

Tillägg 400.000 mark är närmast föranlett av, att inköp av 

konstgödsel blivit avsevärt större än vad ursprungligen av

sågs. Detta emedan den enda möjligheten att uppnå en någorlun-

c 
'3.ID-

:i.g 

da tillfredsställande avkastning av hö- och betesvaller under ~p-· 

senaste växtperiod var att öka kvävegivorna. 

:Oock måste även kraftfodergivorna under betesperioden hållas 

högre än normalt för att undvika ett produktionsfall 1 vilket 

resulterade i större inköp av kraftfoder. 

:Oe jordmassor, som bortgrävdes för den nya flygelbyggnadens 

grund har använts för byggande av en ägoväg. Transporten av 

jorden skedde med lastbilar direkt från grävskopan och för

orsakade kostnader, vilka icke tidigare beräknats. Dessutom 

tillkomma utgifter för förhöjd insats i det lokala elandels

laget. 

6 Ht. I~4. Bidrag för jordförbättringsarbete (r). 

Tillägg l.J00.000 mark. På grund av den synnerligen gynnsamma 

hösten har torrläggningsverksamheten fått en betydligt större 

omfattning än beräknat. Hittills i å r har åtgått ca 5,5 milj. 

mark. I rikets budget för l959 finns ett motsvarande anslag 

om 1,5 miljarder mark. 

6 Ht. I:lJ. Jordbruksförsöksverksamheten. 

a) Ålands försöksfält. 

Tillägg 80.000 mark. Sedan Ålands försökskommitte till land

skapsstyrelsen ingivit sitt förslag till budget för Ålands 

försöksfält för 1959, har i verksamhetsprogrammet för för

söksfältet tillkommit arbetskrävande försök med odling av 

löksticklingar och sticklök. Följden därav har blivit att 

arbetskostnaderna stigit med ca 40.000 mark. Dessutom har en 

stor. mängd löklådor tillverkats och en släpvagn till trädgårds

traktorn måst anskaffas, varför posten för anläggnings- och 

underhållskostnader stigit med ca l5. 000 mark. Av samn1a orsak 

har utgifterna för konstgödsel och utsäde stigit med ca 

10.000 mark. Dessutom synes diverse utgifter överstiga det 

ursprungligen beräknade beloppet med ca 15.000 mark • 
.1_Et.II:2a. Byggnad och förbättring av kommunalvägar. 

Tillägg l.500.000 mark. Motsvarande moment i riksbudgeten höj

des av riksdagen med 100 milj. mark, jämfört med regeringens 

in-

a 

I oc 
t 

org 

la 

en 

Lvi 

yet 

ti 

ör

ino 

odo 

so 

om 

gru 

st 

en 

sl 
eg 



273 
- 6-

förslag, som l å g till grund vid fixerandet av detta moment 

i l andskapets ordinarie budget. I en tilläggsbudget i riket 

har f ör samma ändamål antecknats ytterligare 100 .000 . 000 :-, 

v a rför föresl å s upptagande av ett tillskottsanslag om 1,5 

milj . mark. På grund av iståndsättningen av kommunalvägar i 

samband med dessas förklarande för bygdevägar är behGvet av 

medel under detta moment stort. 

10 Ht . II:l. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventari er och 

instrument. 

Sedan överläkare v i d sjukhusets medicinska avdelning anställts 

skedde vissa omändringar för vilka tidigare observerats ett 

a n s l ag om 8 50.000 mark. Emellerti d v isade s i g de beräknade 

kostnaderna härf ör vara för l åga, varför ett tilläggs anslag 

om 100.000 mark nu synes behövligt. 

10 Ht.V:l. Vägbyggnads- och vägförbättring sarbeten. 

Tillägg 17.500.000 mark. Enligt 1958 å r s bokslut indrogs av 

det för byggande av väg till Prästö beviljade men den 31.12 

1958 ännu oförbrukade anslaget 968.344 mark. Då denna summa 

erfordrades för vägarbetets slutförande före s l ås att motsva

rande anslag upptag es i denna tilläggsbudget. 

För slutförandet a v arbetena på vägen Granboda-Skag i Lem

land och Lumparland, vilka pågått sedan 1957, erfor dras 1,8 

milj. mark utöver beräknade 10,0 milj . mark, beroende dels 

på indexförhö jningen, dels p å nö di gbefunna extraarbeten. 

År 1955 beräknades kostnaderna för byggandet av väg Frebben

by - Marsund - .Alvarholmen exklusive bro över Marsund till 

19,0 milj. mark. För färdigställande av det ta projekt erfordras 

med 
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dock ett tillskott om 2, 5 milj. mark, främst beroende p å in- ~ 

dexstegring ( å r 1955 = 100, 1959 = 132). so 

Samma förhållande r åder beträffande byggandet av vägen Ödan- F 

böle - Näfsby, vilken projekterades å r 1956. Kostnaderna beräk- som 

nades då till 20,0 milj. mar k, men kunna nu, då vägen är i det gru 

närmaste färdig, ans l ås till 23,5 milj. mark, varför här före- st 

slås ett tillskott om 3, 5 milj. mark. 

För reservarbeten i J
0

mala, Eckerö , Kumlinge, Kökar och Sot

tunga kommuner har under detta å r, under v ilket en ovanlig t 

stor arbetslöshet rått, använt s 12,2 nillj. mark, varjämte yt

terligare 2,0 nillj . mark beräknas å t gå till årets slut. Lå 

bu(] c-~·ten för ändat1ål et upptager 5' 5 milj . mark' erfordras ett 

tilläggsansl ag om 8, 7 milj. mark. 
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Slutligen kan här omnämnas, att i riket rbserverats 14 

miljarder mark i tilläggsbudget för sysselsättningens tryg

gande under 1959. 
10 Ht. VI:l. För förvärv av naturskyddsområde. 

Momentet nytt. Landskapsstyrelsen har erhållit meddelande om, 

att Norrgård skattehemman RNB i Nåt ö by av Lemlands kommun 

är till salu. Köpeskilling har angivits till 5 miljoner mark. 

Lägenheten skall försäljas på grund av att de nuvarande ägarna~ 

ett dödsbo, icke ha möjligheter att hävda hemmandet. 

Landskapsstyrelsen, som dels genom ett besök på de ifråga

varande områdena och dels genom inhämtande av särskilda ut

l åtanden och besiktningsinstrument g jort sig närmare förtrogen 

med lägenhe tens ägor och åbyggnader, deras skick och värde, 

har för sin del enstä1mnigt ansett, att fastigheten borde 

förvärvas i landskapets ägo och för framtiden bevaras såsom 

ett naturskyddsområde~ (Landskapsstyrelsen hänvisar för när

mare motivering till bilagda sakkunnigiJtlåtanden). Själ va 

jordbruket borde do ck lämpligast tillsvidare utgivas på lega, 

utan att för den skull de naturvårdande synpunkterna och å t

gärderna behövde eftersättas. 

Om h enmianets storlek kan antecknas följande: 

Åker 

Äng 

·Betesmarker 

Vägar 

Hus tomt 

Trädgå r d 

Sko g och impe
diment 

Surama 

4, 86 ha 

0,96 Il 

9 '60 Il 

2,84 Il 

1, 23 Il 

0,35 " 

719 60 Il 

91,44 ha 

Förutom de två skiftena på huvudön Nåtö hör också till 

hemmanet följande holmer: Senskär, Fjärdskär, Vattskär, Get

skär , Inre Bvrtskär, Stora Eskskärs väs tra del, Inre Korsös 

östra del samt mellersta delen av 8lä tskär. 

Geografiskt företer h enmianet en obruten sträckning från 

Nåtö ut till öppet hav. Inom dessa områden ligger fl ere av av. 
Finlands, ja, kanske t.o.m/-Wordens, ur botanisk synpunkt 

mest säregna och artrika växtarter. Vissa av de nämnda yttre 

öarna skulle även lämpa sig utomordentligt väl för flyttfågel

observationer. Landskapsstyrels en har slutligen också erfarit, 
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att på n1ersagda hemman med dess stora rvch goda vattenområden 

av såväl inomskärs- s oi:i u tskärskaraktär kanske kunde anläggas 

en fast vetenskaplig stati on för den fiskeribiologiska forsk

ningen. I ovan antytt avseende kunde säkerligen ett samarbete 

mellan mynd i ghetel' och organisationer inom l andskapet och till 

exempel Åbo Akademi visa sig fruktbringande. 

Förutom det ovansagda kan även nämnas, att lägenheten såsom 

sådan är ett av de få skärgårdshemman, sor.1 fortfarande finnes 

kvar i nästan odelat skick . De nuvarande ägarna önska också 

helst överlåta egendoillen till en sådan köpare, soi:;1 kan för

Illodas komma att bibehålla densami1a utan sönder styckning eller 

utparcellering. Ehuru henunanet aldrig legat för fäfot eller 

r 
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byggnaderna varit obebodda måste Lian dock givetvis, ou land- ia 

skapet skulle förvärva detsariwa, räkna med att l åta utföra vis-

sa underhålls- och reparationsarbeten, för att kunna bevara 

byggnaderna i deras ursprungliga form. 

Landskapsstyrelsen har i ärendet inbegärt utl åtanden från 

biträdande professorn Bo -j. Wikgren vid Åbo Akademi, profes

sorn Alvar Palmgren, statens naturskydds inspektör, sällskapet 

Societas rro Fauna et Flora'Fennica, Ålands Fågelskyddsföre

ning r.f. ävensom från l andskapsstyr els ens lantbruksavdelning 

och från landskapets byggnadsinstruktör. Professor Pa l illgrens 

och naturskyddsinspektörens, docent Kalliolas utlåtanden äro 

sålydande: 

"Till Ålands Landskapsstyrel se. 

Ålands Landskapsstyrel se har 29 september innevarande år 

i skr i vel se N~ 2652 till undertecknad meddelat Ii1i g att Land

skapsstyrel sen fattat beslut ora att hos Ålands l andst ing före

s l å att Norrgård skattehemn1an Hm 3 i Nå+.ö by av LeLuands kommun 

'skulle förvärvas i landskapets ägo för att bevaras dels såsom 

ett framtida naturskyddso:r::råde och del s som stationsort för ve 

tenskapliga forskninear.' 

Till stöd för denna framställning har Landskapsstyrelsen 

beslutat hos undertecknad anhålla att jag personligen - eller 

l!lö jligen genom min medverkan Sällskapet Societas pro Fauna et 

Flora Fennica - ville avgiva ett utlåtande i frågan. 

Jämte det jag frambär mitt tack för detta Landskapss tyrel

sens mig visade förtroende, får jag vördsamt anföra följande: 

I. De t synes E1i g självfallet att beträffande Norrgårds hem

Emn ett intimt samarbete bör anordnas med Landskapets niyndig

heter och rikets vetenskapliga institutioner. Främst synes 
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mig komma ~ocietas pro Fauna et Flora Fennica, Lled dess gafllla 

och auktori ta ti va relationer med Åland. Härtill koL1L1er övriga 

sällskap, främst Naturskyddsföreningen. Självfallet nära ligger 

ett samarbete med de naturvetenskapliga institutionerna vid Åbc 

AkadeLli, där den uiologi.ska vetenskapen nmaera genom en sär
' skild fackLian är representerad. 

II . Norrgårds herJnans areal, jord- och ägoförhållan:den 

har av Landskapsstyrels en i dess hemställan till Landstinget 

fastslagits. 'FörutoL1 de två skiftena på huvudön Nå tö hör 

också till heLrri1anet följande holmar: Senskär, Fjärdskär, Vat t

skär, Getskär, Inre Börtskär, Stora Eskskärs västra del, Inre 

Korsös östra del samt melle rsta delen av Slätskär.' 

Det synes r,1i g självfalle t, a tt ovan nä1mda till Norrgårds 

henman helt ell er del vis hörande holnar ur botanisk och zoolo

gisk synpunkt äro synnerligen arnilärkningsvärda och ägnade att 

belysa och berika det redan annars för den yttre skärgården 

karakteristiska heLJI~anet i fråga. Till ovan nänmda holnar fo

gar sig organiskt det av Landskapet tidigare fridlysta Jungfru

skär samt i viss grad son1 en av Lernlands skärgårds mest fängs

lande öar den tätt intill Nåtö belägna, tidigare av Landskapet 

förvärva de Idholm ävensom den till landPkapsbil den nära anslut-:' 

na del vis fridlysta Esphol1:i .• 

Jag finner anledning att även ansluta uig till Landskapssty

relsens nedan citerade pregna~t forlilulerade översikt över Norr

gårds her.JLJ.ans geografiskt möjligast fördelaktiga l äge och det

tas konsekvenser i ett flertal betydelsefulla hänseenden: 

'Geografiskt företer heiillnanet en obruten sträckning från 

Nåtö ut till Öpfet hav. Inom dessa oLiråden ligger flere av 

Finlands, ja, kanske t.o.m. av Nordens, ur botanisk synpunkt 

nes t säregna och artrika växtorter.' 

Vad Landskapsstyrelsen anför angående denna obrutna brygga 

av öar och skärs säregna och artrika växtlighet finner jag 

fullt korrekt. Den har av mig ofta betonats. 

III. Landskapsstyrel sen tillägger a tt . vissa av de näiilllda 

yttre öarna även skulle lämpa sig väl för flyttfågel.observa

tioner. Landskapsstyrel sen tänker s i g slutligen, att på L1er

sagda heLlLian med dess stora och goda va ttenoEiråden av såväl 

inoraskär- so1'1 utskärskaraktär sannolikt kunde anl äggas en fast 

vetenskaplig station för den fiskbiolo giska forskningen~ I 

ovan antytt avseende kunde säkerligen ett samarbete L1ellan myn-
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dighe ter och or ganisationer inon l andskapet och Åbo Akadeni 

visa sig fruktbringande. 

IV . Med ins tä1:JL.1ande i Landskapsstyrelsens henställan till 

Landstinget samt n in känre don av Le11uands skärgård och Norr

gårds he1JI.:i.an f år jag uttala följande: 

A. Norr gårds hernnan hör till ett av de få skärgårdshem.Jan, 

s om. fortf arand e finnas kvar i nästan odelat sk ick. Det bäres 

därtill upp av kulturell åländsk och historisk tradition; de 

nuvarande ägarna utgöra Jdje ( 4de? ) l ed i en benärkt åländsk 

s l äkt. Den första nig bekant a ägaren (1901) var HerBan Jacobe

s on, denn es s on lotsål dernannen Axel Pal 111. 

B. He1illJ.anet utgör en representativ expon ent för den gar;ua 

ål ändska lövän gskulturen med en sällsynt färgstark och art

rik växtlighet, vilken under alla anständigheter bör bevaras. 

C. Heramanet har förutsättningar a tt utnyttjas son en re

presentativ s t ationsort för vetenskaplig fo r skning. Härtill 

bidrager be tydel se f ullt dess l äge nära intill Mariehalilll. 

D. Yttermera tillåter j ag nig framhålla, att Norrgårds heH-

1:1an enligt Lli tt förr11enande ä r 2t t av de IJ.ed avseen de å natur

skönt läge vid öppet 9 kl art vatten och enaståen de vacker ge o

graf i sk inrarming Hest till talande av Ålands hern1ian. Härtill 

koLmer et t synnerligen t ill talande gårdstun. 

I ansee n de t ill det sagda får jag på det varmaste förorda 

att Norrgårds · he1:mian inlöses i sådant syfte, so111 av Landskaps- , 

styrelsen förordas. 

Jag känner Di g förvissad OEl att en inlösen av Norrgårds 

heLman skall koL1LIB att närmas s or.1 et t äreuinne över vördnad 

för fädernebygden hos Ål an ds folk. De fer:1 arvingarna till 

Norrgårds hei:man länder .deras nitälskan för heLmianets beva

rande odc}Bt till stor heder. 

Hel s ingfors 10 ok tober 1959. 

Al var Pal i;1gren " 

"Statens Naturskyddsinspektör. 

Hel s ingfors, 21 oktober 1 959. 

m 1004 . Till Ålands Landskapsstyr el se 

Hänvisning~ Landskapsstyrelsens skrivel se m 2719/J.l0.59. 
i 

Berör~ Förvärv av Norrgårds skattehelJI.Jan i Nå~ö by av Lemlan ds 

kormun. 
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Tiärtill av Landskapsstyrelsen ombedd får jag vördsamt avgiva 

följande utl å tande i ärendet~ 

Såväl i egenskap av botanist son statens naturskyddsinspek

tör har jag gjort :r:1ånga exkursioner i olika delar av Åland och 

där bekantat nig ned rådande naturförhållanden, i synnerhet ned 

l andskapets rika och intressanta flora. Även Nå tö sar;1t närlig

gande holL1ar (Slätskär, Ge tskär, Idholm, Esphollll a.fl.) har 

jag besökt ett flertal gånger och delvis under sakkunni g l ed

ning av professor Alvar Palmgren. Jag har bl. a. flere växtprov 

och fotografier i :mina sa1-:1lingar .från Norrgårds herillD.an. På 

grundvalen av denna personliga känne don och av det, sor.1 profes

sor Alvar Pal n gren skrivit i sina i tryck föreli ggande studier 

ävensom vad han anfört i sitt till Landskapsstyrelsen 10 .10.59 

adresserade utl åtande, av vilke t jag tagit del, kan jag reser

vationslöst förorda, att Norrgårds her;man inlö ses för bevaran

de dels såsoE1 ett naturskyddsoniråde och del s sås0L1 stationsort 

för vetenskaplig forskning . 
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I det jag förenar nig r.ie d de motiver ingar, soE1 frar:lförts 1 

i Landskapsstyrel s ens framställning och i professor Palmgrens en 

utlåtande, vill jag särskilt framhäva följande synpunkter~ 

1 . Skärgården söder ofil Marieharm är Ålands frär;ista och växt-
11 

tet 

rikaste lövängsområde. Norrgårds hern~ian är en god exponent för ti 

denna skärgård och utgör en obruten helhet i det att den 

sträcker s i g genoLl olika skärgårdszoner ända ut till öppna havet. ör 

Fridlyst::kull e det vara ett ytterst värdefullt naturreservat. 

2. Or.irådet har uppenbarligen alla förutsättningar för att 

utvecklas till en biolo gisk station, där olika vetenskaps gre

nar (växtgeografin, fågelforskningen, fiskbiolo gin osv.) kunna 

arbeta tillsaLllilans och stödja varandra. 

3. Norrgårds he.rnr.ian, SOlil fortfarande f i nnes kvar i nästan 

odel at skick, är med sina nånga byggnader i en sällsynt natur

skön niljö ett värdefull t kulturhistoriskt n i nnesnärke, s0It1 

borde bevaras för fraL1ticlen, de tta även son en turistsevärdhet 

av rang. · 

Tiå köpeskillingen för h eLmanet anges vara så l åg son 5 L1il jo

ner Llark, Llåste förvärvet betraktas som Dycket fördelakti gt. 

Re ino Kalliola" 
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Sällskapet Societas Pro Fauna et Flera Fennica"stöder i alla 

avseenden de synpunkter, som professor Palmgren i sitt utlå

tande fra1lfört. Sällskapet finner de ifrågavarande 01rrådena 

botaniskt synnerligen värdefulla och även_cycket länpade son 

objekt för annan bi0logisk forskning." Professor Wikgren åter 

uttalar "att Norrgård hennan på Nåtö otvivelaktigt kan utbyg

gas till en fiskeribiologisk station, nen att läget icke är 

i alla avseenden helt tillfredsställande." Ålands Fågelskydds

förening r.f. har uppehållit sig fränst vid betydelsen av att 

för ett skyddande av sjö.fågelbeståndet i l andskapet freda så 

stora saIJnanhängande onråden son lilÖ jligt och har härvid frar:i

hålli t att de t vore "av största betydelse att l andskapet 

finge hel och odelad dispositionsrätt till de holnar son höra 

till Norrgård hernnan." Såson slutondöne har Fågelskyddsföre

ningen franhållit, "att ett övertagande av Norrgård skatte

heDL1.an i Nåtö t:er landskapsstyrelsen stora Llöjligheter att 

effektivt skydda och bevara icke blott fågellivet utan även 

naturen i den helhet inon vår skärgårcl .•.... " 

Landskapsstyrels ens l antbruksavdelning har i huvudsak an

lagt r ent jordbruksekononiska .synpunkter på ett eventuellt för

värv av denna lägenhet och har i sådant avseende icke kunnat 

avgiva ett positivt utlåtande. Landskapsagrononen har dock an

fört, att on nöjl i gheter skulle finnas a tt genon inköp av yt

terligare åker- och ängsnark skapa ett något livsdugligt skär

går dshe1"JL1an skulle hela frågan givetvis korma i ett annat läge. 

Slutlig en har l andskap e ts byggnadsinstruktör uppnätt och be

siktigat det ifrågavarande heunanets åbyggnader och härvid i 

stort sett funni t den vara i användbart skick. För att för

hindra ouedelbara ska:ieverkningar på byg{Snaderna borde dock 

vissa yttre reparations- och underhållsåtgärder ned det sna

raste utföras. 

:h.9 Ht.VI:2. Polisinrättningen i Marieharm för anskaffning av telefon

växel. 

l\fo1;1entet nytt. Vid planeringen av telefonutrustningen för 

polisinrättningen i dess förstorade lokaliteter har det visat 

sig, att en au to11atisk abonnentväxel ställer sig för11ånligare 
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i drift än skilda telefoner. Den är visserligen något dyrare n~ 

i inköp, lirnn den i~1erkos tnaden ut jäunas inoL.1 några få år på 

grund av att de årliga kostnaderna bliva billigare. If.rågava-

rande växel är en auto1"iatisk abonnentväxel för 5 telefoner. g 
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Anskaffningskostnaderna järate installation äro beräknad& till I 
195.000 raark. Därjäute skulle en tel efon förbli på skild 

linj e även i fortsättningen. Anskaffningen av uotsvarande anta 
. . 

enskil da telefoner skull e sti ga till 120 .000 nark, vartill 

ko1rria kostnader för installation. Årsavgiften i förra fallet 

bleve för tvenne anslutningar 12.000 nark och i senare falle't 

för 6 anslutningar 36.000 Liark, vartill konua apparathyror . 

Landskapsstyrels en har icke hunnit införskaffa länsstyrel

sens och Marieharms stads utlåtande över för s l aget , r"1en kom1e r 

l andskapsstyrels en att, innan växeln beställes, införskaffa 

sagda utlåtanden. 

11 Ht. I~l. Lån för jordförbättringsarbeten (r). 

Tillägg 2 9 5 u iljoner qark. 

Beträffande L10t ivcringen hänvisas i tilläri1pliga de l ar till 

uot i veringen ovan under 6 Ht. 1:4. 

Under hänvisning till det anförda får l andskapsstyr elsen förty vörd

samt föreslå, 
att Landstinget ville antaga ovanstående 

förslag till andra tillägg till inkomst- och 

utgiftsstaten för landskapets ordinari e medel 

för 1959. 

Marieha1m, den 27 november 1959. 

På l art'dska~sstyrelsens vägnar: 

Lantråd -~~U.~~ <;{_:;: J: hansson ~ ~ r ~ Lf 
/ andskapska11irer -~C ~~/ 

Curt Carlsson -
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