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1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

framställning till Ålands landsting angåen-

de försäljning av Ledsöra

benämnda lägenhet RN 4g
.

~

i Vårdö kommun, underlydande Kastelholm enstaka
kungsgård i Sund kommun, till fiskaren Johannes
Nordberg från Ledsöra Vårdö.
inlö~en

Enligt lagen den 23 april 1926 om

hörande legoområden avskiljdes år 1937

~ödra

ruv till

sta~ens

boställen

delen av Ledsöra holme som

fisketorp åt ovannämnda Nordberg, vilken nu anhållit att få inköpa hela
den

åter ~ tående

delen av holmen, utgörande inalles 127.075 ha.

Området ifråga består till allra största delen av berg, gles t bevuxna med bergtallar, med insprängda grunda klevar, vilka delvis äro försumpade. Ur

skogsproduktions-synp~nkt

har landskapet intet intresse av

området på grund av dess avskilda läge och därav förorsadade höga avverknings~

och utdrivningskostnader. Någon nettobehållning vid avverk-

ning av det sortiment som förekommer kan knappast påräknas, vilket framgår av bilagda

värderingsins~rlllllent,

uppgjort av skogstekniker U. En-

qvist.
Annorlunda ställer sig förhållandet för en å Ledsöra bosatt fiskare.
För honom kan skogen ifråga giva en god

tillskott~inkomst

genom den ar-

betsförtjänst som skogen bjuder, om ock den egentliga nettoavkastningen
torde bliva minimal.
För

at~

ytterligare påvisa områdets ringa produktionsvärde kan upp-

skattningsvärdet av de berörda områdena vid lantmäteriförrättningen

193~

då J. Nordbergs lägemhet avskiljdes, anföras.
För det odelade Ledsöra om 159.503 ha angavs ett uppskattningsvärde
för jorden om 10209,55 mk och för vattenområdet 10.000 mk.
~id

förrättningen tilldelades:

J. Nordberg 35,465 ha jord= 5385:55 mk
vattenområdet
7000:- "
Landskapet 127,075 ha jord= 4824:vattenområdet

3000:-

12385:55

mk
"

7824:Av det ovanstående framgår att trots att landskapets områden omfattar
mångdubbelt större arealer utgör landskapets andel av uppskattningsvärdet av hela Ledsöra endast c:a 40

%.

I stöd av vad ovan framhållits torde med tydlighet framgå att området som sådant är av ringa värde och

a~t

landskapet icke kan påräkna

någon som helst avkastning, utan endast har en årlig utgift om c:a
3000 mk i kommunalskatt till Vårdö kommune

Wid behandlingen av denna fråga inom landskapsstyrelsen har även
r
den synpunkten beaktats att ensliga och avlägset liggande skärgårde

Avskrift.

bosättningar - avfolkas med ty åtföljande försäljn i n g ; varvid man mås
te räkna med uppkomsten a v för den lokala befolkningen förbjudna 0 ~

Allmän beskrivning och v ärderingsinst r ument av Landskape ts
skogsområde p å Leds ö ra ho l me i Vår dö

råden, vilka av kringliggande fiskare icke anses önskvärda.
Hela området bestå r mest av berg med ins p r ä ngda grunda

På Ledsöra bo dock i detta nu 3 ·f amiijer hörand e till samma s l "'k skogsmarkens
atvarför man med skäl kan påräkna f o rtsatt bosättning ännu några gene. J22§kaff enhet.
rationer, isynnerhet om f ö rutsättningarna för skälig utkomst genom §estån de t .

klevar, de djupare delvis försumpade.

detta köp kunna säkras.

gran med enstaka grupper av steckbjörkar och strandalar .

I st öd av va d ovan f ramhallits får landskapsstyrelsen härmed v ö~
samt anhå l l a
0

95% av tall och c:a 5%

Åldern på huvudbeståndet är stort sett enhetligt 60-100

.

att Landstinget v ill

Skogsbeståndet utgöres till c : a

år med enstaka äldre stammar och mindre ungskogsgrupper.
Enligt uppgift av beboaren har Ledsöra härjats av skogseld

berättiga landskap.!-

vilket förklarar den enhetliga åldern.

styrelsen att som ti ll skottsj o~d till fisk a"
Johannes No;dberg från V~rdö, Ledsöra förs ä l j Kva l itet.

Skogen är kortvuxen, grovkvi s tig och krokig och närmast

landskapet ti l lhöriga Ledsöra benämnda l ägen~

boningsplatsen deformerad genom uttagning av tallris fö r

RN 4& för et t pris om 260000 mk.

fåren. Ett förfarande som tydligen ha r gammal häv d o c h fort-

Mariehamn de

6 mars 1957.

går ännu på det koloni s erade området.

P' å
lan&z p styrelsens vägna r:
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oh a nsson

·

Kubikmassa
och s ort iment.

Enligt occulär uppskattning är k ubikmassan per ha, på
skogbev ä xta berg 10- 20 fm

3 och i klevarna 20 - 40 fm 3 •

En del av de försumpade klevarna sakna he l t · av::ve'r k hi!:}gsbar

Ko l . ins p.
Svahnström

s k og.
Vid en eventuell avverkning kan beräknas utfalla huvudsakligast bränn- och sulfat ved enstaka slipers och husbehov sstock. Duglig leve r ansstock t o r de knapp ast erhållas.
Terrängen för utdrivning av virke är synne r ligen s vå r och
på en del av de skogbeväxta bergen så gott s om omö jlig . till
rimliga kostnader.
På grund av områdets avskilda läge i avsaknad av bofast a rbetskraft och svåra avverknings och utdrivnings förhållanden
kan med nuvarande p~iser på de sortiment som där kan erhå l l a s
ej påräknas någon nettobehållning vid en av Forstavdelningen
eventuell företagen avverkning.
För en på holmen bofast ägare st ä ller sig förhållandena nå got annorlunda. Fä'r honom kan skogen if r åga utgöra en god inkomstkälla och ge tillfällen till arbete på vintern då fiske t
ej tar hans tid i anspråk. Under sådana förh å llanden torde ett
visst rotnetto kunna påräknas.
Emedan på området ifrå g a ej finnes större :mä ngder mogen
avverkningsbar sko g anser undertecknad att vär dering en b ör

--ske enligt en aproximativt upp skattad årlig avkastning enligt följande beräkningsgrund ,.
Årlig till v ä xt

55 fm

3

a mk

FINANSUTSKOTTET S b et ä nkand e
1 7 5 :-

ning till Ålands landsting ang ående försäljning

skulle inlösninga,

av Ledsöra benä mnda lägenhet RNo.

v ä r d et för skogen och skogsmarken utgöra mk 192.500:Därtill skulle komma värdet
skog brännved, sulfatved, s l ip e rs

Summa rnk

4~ i Vårdö

kommun, underlydande Kastelholms" kung sgå rd i
Sunds kommun (7/1957).
Av landskapsstyrelsens framst ä llning framgår 1 att Ledsöra l ä genhet

av en engångsavverkning av mogen
och stock c:a 150 m3 å 300:-

med an-

ledning a v Åla nds l a ndska pssty r e lses framst ä ll-

:: 9625: 7 __

Med en be~äk nad ränta av exempelvis 5%

m 5/ 1957

icke har ekonomisk

bet y d~lse

för förvaltningen av l a ndskapets jord-

45.000:-

e g endomar. Skogsavverkning på holmen kan icke företagas med ekonomiskt

237. !200: -a

utbyte. Däremot kan en på holmen bos a tt räkna med ett visst ekonomiskt
utby te av ma rken. Utskottet har tidigare omfattat förslag om förs ä lj-

Berg den 22 november 1956
På tjänstens vägnar:
U n o

E n q v i

s t.

ning av liknande jordområden. I detta ! a ll torde ingen anledning finnas
att förvägra fiska ren Johannes Nordberg tillstånd a t t inlösa ifrå gavarande område.
Det av landskapsstyrelsen föreslagna priset om 260 . 000 mk grundar
sig pä · en vederhäftig kalkyl och b ör s å lunda godkänna s. :Då inlösaren
u p penbafiigen bör kunna få understöd ur kolonis a tionsmedel för inlös-

Avskriftens riktighet bestyrker: Marie hamn, å landskapsstyrelsens
registratorskont o r, den 16 februari 1 9 57.

ning en 1 torde förvärvet icke ställa sig ekonomiskt alltför betungande.
På ~rund av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå;
att Land s ting et måtte berättiga landskapsstyrelsen att öv erlåta Ledsöra benämnda och med

Anne-Maj

RNo. 4~ beteckna de läg enhet underlydande Kastelholms kungs gård men belägen i Vårdö kommun till

blom

fisk a ren Johannes Nordberg för en köpeskilling
om tvåhundrasextiotus en ( 26 0.000) ma rk.
Mari e h a mn 1 den

11 mars 1957.

)

Närvarande i utskottet: ordföranden Lenna rt Mattsson, viceordfö ra nd en Elis Anderss on s a mt le damöterna Cl eme s
Hägg blom.
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Eva ld Hägg blom och-Gunnar

