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Å 1 a n d s l a n d s k a p s s t y r e 1 _ 

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till första tillägg till inkomst- och 

utgiftsstaten för landskapets enskilda medel 
under år 1959. 

Under den senaste tiden har man i landskapet börjat överväga anläg

g8:KJ.et av en industri för utnyttjande av klenvirket i våra skogar. 

]e:; sa planer ha numera tagit fast form och aktieteckning pågår för ett 

aktiebolag, som skulle uppföra en fabrik i Godby, Finström, för tillverk

n ing av s .k. spånplattor, ett nytt halvfabrikat för byggnads- och snicke-

r iindusdrin, som visat sig mycket användbart. Planerna gå ut på en in

~stri av så stor kapacitet, att åtminstone hälften av klenvirkesproduk

i : onen skulle . förbrukas såsom råvara. 

Det har under flera års tid varit uppenbart, att klenvirket i sko

{arna måste placeras på ett eller annat sätt för att skogsbrukets av

~asthing till fullo skall kunna utnyttjas och även för att intressera 

akogsägarna för att skaffa bort avverkningsavrallet, som annars lätt 

blir kvar i skogen till men för återväxten. I den planerade industrin 

synes en utmärkt lösning av detta problem erbjuda sig, i det att av

sättning erhålles för klenvirket på ett ekonomiskt tillfredsställande 

sätt. Efterfrågan på spånplattor synes för närvarande och för den när

maste framtiden vara stor. 

Då landskapets skogsägare i främsta rummet ha anledning att intresse

ra sig för anläggningens förverkligande, anser landskapsstyrelsen att 

landskapet såsom skogsägare bör ingå som aktionär i bolaget. I landska

pets enskilda budget saknas dock anslag, som kunde utnyttjas för ända

målet. Dessutom bör Landstinget innan aktier tecknas i bolaget taga 

ställning till frågan. Tiden för aktieteckning utgår emellertid före 

· Landstingets nästkommande ordinarie session, varför landskapsstyrelsen 

sett sig nödsakad att i förslag till tilläggsbudget för landskapets 

enskilda medel upptaga erforderligt anslag. 

Beträffande anslagets storlek anser landskapsstyrelsen, att 200 

aktier kunde tecknas motsvarande ca 2.000 ha skogsmark. Då aktiernas 
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nominella värde är 10.000 mk, erfordras alltså 2.000.000 mk, varav en s å -

femtedel eller 400.000 mk skall erläggas i samband med aktieteckningen 

och återstoden före utgången av augusti månad 1960. Det torde vara 

principiellt riktigt, att för hela aktieposten erforderligt kapital 

budgeteras redan nu, ehuru 1.600.000 mk kommer att stå som utgifterest 

in på 1960. 

tens 

es l å , 

lega-



314 

-2-

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt föreslå, 

15. Finansieringslån 

att Landstinget måtte antaga nedanstå-
ende förslag till första tillägg till inkomst
och utgiftsstaten för landskapets enskilda 
medel under år 1959, samt 

att Landstinget måtte berättiga landskaps
styrelsen att upptaga för budgetförslagets för
verkligande erforderliga lån. 

I n k o m s t e r. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2.000.000 

Summa inkomster mk 2.000.000 
--------------------------------------------------------------

U t g i f t e r. 
I. Landskapets skogshushållning. 

15. För aktieteckning i A/B Alan ••. ••• •• •• ••••• 2 . 000.000 

Summa utgifter mk 2.000.000 
=========~====================== 

Mariehamn, den 9 december 1959 . 
På landskapss~relsens vägnar : 

~ _,.,... a~~~c_,,., 

Lantråd ohansson . 
y I ~IL~ 
Landskapskamrer Jan- Erik Lindfo s 

t.f. 
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