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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om snabbare indrivning av vissa skogsför

bättringslån. 

I riket har den 29 december 1976 stiftats en lag om snabbare återindrivning av 

vissa skogsförbättringslån (FFS 1118/76). Lagen gäller skogsförbättringslån som 

beviljats i stöd av de stadganden som var i kraft före den nu gällande rikslagen 

om skogsförbättring (FFS 413/67). Aterbetalningstiden för dessa lån var beroende 

på lånets art och antalet friår mellan 15 och 34 år. För att i det kärva ekonomis

ka läget öka statens inkomster och förbättra betalningsberedskapen har det ansetts 

motiverat att göra indrivningen av ifrågavarande lån snabbare. stiftandet av lagen 

har därtill motiverats med att låntagarna ~å f-rund av den kraftiga inflationen, 

som avsevärt minskat lånens faktiska värde, fått ett extra stöd, som man inte 

kunde ta i beräkning, då lånen beviljades. 

Med hänsyn härtill och då lånegivningen enligt landskanslagen den 15 juli 1959 

om skogsförbättring (22/59) skett på i huvudsak samma villkor som i riket, anser 

l andskaosstyrelsen att det även i landskapet är nödvändigt och ändamålsenligt att 

göra indrivningen av dylika skogsförbättringslån snabbare. Lagförslaget gäller 

dels sådana lån som beviljats före den l juli 1968, då den gamla landskapslagen 

om skogsförbättring (22/59) upphörde att gälla, dels sådana under tiden 1.7.1968-

30.6.1971 beviljade skogsförbättringslån på vilka sagda lag enligt 30 § l mom. 

landskapslagen den 4 april 1968 om skogsförbättring (7 /68) skall tillämpas. Lånen 

slilllle indrivas i enlighet med tidigare stadganden,dock så, att annuiteten slculle 

vara minst 100 mark. Lagförslaget skulle sålunda inte ändra storleken av den ränta 

som uppbärs av låntagaren och inte inverka på antalet friår. Lagen skulle träda i 

kraft den l januari 1978. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l §. 

Vid indrivning av skogsförbättringslån, på vilka tillämpas sådana stadganden 

om skogsförbättring som gällde före den l juli 1968, iakttages därjämte vad i 

denna lag stadgas. 2 §. 
Är annuiteten för i l § avsett lån 100 mark e.ller mindre, indrives lånet i 

annuiteter om 100 mark. Såsom räntedel av annuitet räknas härvid ett belopp som 

t ill sin storlek motsvarar räntesatsen enligt de i l § nämnda stadgandena. 

Denna lag träder i kraft den l januari 

Mariehamn, den 25 februari 1977. 

L a n t r å d 

Extra föredragande 


