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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapsla

gar angående ändring av landskapslagen 

om skogsförbättring och angående ändring 

av landskapslagen om kommunalskatt för 

gårdsbruk. 

I lagen den 24 juni 1969 angående ändring av rikets lag om skogs

förbättring (FFS 425/69) stadgas om särskilda åtgärder, som skulle 

bidraga till att få tillväxten av landets lantbruksproduktion att 

avstanna eller åtminstone att minskas. Genom lagändringen skulle 

nämligen statsbidrag kunna utgå för att beskoga åkrar, som på grund 

av sitt fristående läge eller av andra orsaker är svåra att ratio

nellt bruka i anslutning till brukningsenhetens övriga åkerareal, 

liksom även sådana åkerarealer som hör till brukningsenheter utan

för åkerreserveringslagstiftningens tillämpningsområdB. Även be

skogning av sådan åkerareal som med beaktande av balanseringen av 

lantbruksproduktionen och brukningsenheternas strukturrationalise

ring vore ändamålsenlig att beskoga, skulle på detta sätt stödas. 

Kostnaderna för beskogningen skulle enligt lagändringen i sin 

helhet erläggas ur statsmedel oberoende av ägarens ekonomiska ställ

ning. Dessutom skulle avkastningen av den beskogade åkern vara skat

tefri under ett antal år efter beskogningen. 

Ehuru landstinget vid antagandet av landskapslagen om nyttjande av 

åkermark gått en något annan väg än den i riket då det gällt åker

reservering, skulle enligt landskapsstyrelsens åsikt en motsvarande 

ändring av landskapets skogsförbättringslag icke strida mot syfte

målet med landskapets åkerreserveringssystem. Landskapsstyrelsen 

an~er dock att man på grund av särförhållandena borde gå något läng

re än motsvarande lagändring i riket såtillvida, att man som förut

sättning för erhållande av landskapsbidrag för beskogning endast 

skulle uppställa, att åkern är i produktion. Skulle det uppstå be

hov av prioritering i någon form, kommer landskapsstyrelsen dock 

att i första hand rikta in stödet på ovan närmare berörda åkrar. 

Enligt 7 § 2 mom. i den av landstinget antagna landskapslagen om 

nyttjande av åkermark skulle beskogning av reserverade åkrar ske helt' 

på landskapets bekostnau. Föreliggande lagändring innebär därför 

att härefter all beskogning av åkermark kan ske utan särskild kost

nad för markägaren. Ändringen av rikets inkomstskattelag för gårds

bruk och föreliggande förslag till ändring av landskapslagen om kom-

munalskatt för gårdsbruk skulle dessutom med.föra att med landskaps-
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b,t~ag beskogad åkermark blir fri från statsskatt under 15 
1- ~: ..... \,?· 

"·från kommunalskatt under 20 år från och med det kalenderår 

skogningsarbetet slutförts. 

Jämlikt 7a § rikets lag om begränsning av nyttjande av åke 

dess lydelse av den 9 januari 1970 (FFS 19/70), skall till äg 

av enligt 6a § lagen om skogsförbättring beskogad åker erlägg 

en särskild premie i två rater, vilka uppgår till samma belop 

som den största gällande åkerreserveringsersättningen. Detta · 

bär att premien för närvarande är totalt 500 mark per ha besk 

åker. Första raten utbetalas då beskogningen skett och den an 

raten efter förloppet av två år från den första utbetalningen 

der förutsättning att ägaren icke försummat skötseln av plant 

ståndet. Bestämmelser om motsvarande förmåner föreslås ingå i 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelse 

samt förelägga landstinget till antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om skogsförbättring. 

I enlighet med Ålands landstings beslut fogas 

gen den 14 april 1968 om skogsförbättring (7/68) nya 6a - 6d 

följer: 

6a §. 

Med avvikelse från vad i 6 § är stadgat erlägges för sådan 

hets åkrar eller del av dem, för vilken i landskapslagen om n 

av åkermark( /70) avsett åkerreserveringsavtal icke ingåtts 

av genomföranuet av plan för skogsodling föranledda, i 3 § 2 

nämnda kostnaderna oberoende av ägarens ekonomiska ställning 

helhet såsom landskapsbidrag, om förutsättningarna 

det av planen eljest anses föreligga. Härvid skall uppmärksam 

tas vid att genomförandet av planen icke framdeles kommer att 

ra betydande olägenhet för en ändamålsenlig förstoring av 

areal. 

Till åkerareal som skall beskogas räknas icke åker, som 

lad eller som är i därmed jämförbart skick. 

6b §. 
Har åker beskogats i enlighet med 6a § och blir resultatet 

beskogningen förstört eller skadat genom skogsbrand, naturkata 

eller av annan orsak, som icke beror på jordägaren, på sådant 

att det blir nödvändigt att reparera skadorna, må även kostnad 

för uppgörande och genomförande av en kompletterande plan i si 

het erläggas såsom landskapsbidrag i enlighet med vad landska 

relsen närmare besluter och i övrigt med iakttagande i tillämp 
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delar av bestämmelserna i 6a §. 
6c §. 

Beskogning av åker i stöd av medel, som i enlighet med 6a § be

viljats i form av landskapsbidrag, betraktas icke såsom i 72 § 1 

mom. landskapslagen om disposition av jord avsedd uraktlåtenhet att 

regelbundet sköta lägenhet eller område. 

Uppfyller lägenhet före beskogning, som sker i enlighet med 6a §, 

förutsättningarna för erhållande av prispolitiskt stöd enligt bruk

ningsdels storlek, bibehålles lägenhetsägarens rätt till siödet i 

fråga om de åkrar, vilka ej kommer att beskogas. 

6d §. 

För beskogning av åker, som utförts enligt 6a §, erlägges till 

brukningsenhetens ägare premie under två år. För.sta gången erlägg es 

premie, då beskogningen enligt meddelande från landskapsstyre lsens 

forstavdelning verkställts på godtagbart sätt, och andra gången två 

år efter den första utbetalningen. Förutsättning för den senare ut

betalningen är att ägaren icke försummat skötseln av plantbeståndet. 

Det årliga beloppet av i 1 mom. avsedd premie per beskogad hek

tar åker är lika stort som den största gällande åkerreserveringser

sättningen per hektar vid tidpunkten för utbetalningen av premie. 

Denna lag tillämpas under tre år, räknat från den 30 juni 1969 

dock så, att stadgandet i 6b § må tillämpas på ansökan, som göres 

inom sex år räknat från slutuppgörelsen angående grundbeskognings

pro jektet beträffande ifrågavarande åker. 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk. 

I enlighet med Ål~nds landstings beslut fogas till 15 § landskapsl 

lagen den 4 april 1968 om kommunalskatt för gårdsbruk (6/68) ett nyt t 

3 mom. som följer: 

15 §. 

Med avvikelse från vad i 2 mom. är stadgat tillämpas bestämmelser

na i 1 mom . även i fråga omåker, vårs beskogningskostnader med stöd 

av landskapslagen om skogsförbättring (7/68) beviljats av skogsför

bättringsmedel i sin helhet såsom bidrag. 

Mariehamn, den 23 februari 1970. /j 
~e:_~:r:-d / apssi:;yrelsens vägnar: .-· 1 /; ~ 

Lantrå d -~ in I saksson "'- 6/.h ~/ /:' ~·· 
Vkt:rt-~t-

Lagberedningssekreterare 'Sune Carlsso . 


