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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 

m 7/1959 . förslag till landskapslag om skogsförbättring. - Den senast antagna landskapslagen om skogsförbättring av är 1954 
(22/54) gällde till utgången av år 1958. I riket har utfärdats en ny 
1ag att gälla för femårsperioden 1958-1962. Då en motsvarande lagstift
ning är behövlig i landskapet och då landskapslagstiftningen hittills 
beträffande giltighetstiden förskjutits i förhållande till rikets lag
stiftning ett år framåt, borde för landskapets del en ny lag antagas för .. 

ären 1959-1963. 
Rikets senaste lag (FFS 423/57) gäller årliga reservationsanslag om 

minst 800 miljoner mark, Då beloppet icke är maximerat 9 ställer det sig 
svårt att i landskapslagen fastställa anslagsbeloppet, varför förslaget 
liksom tidigare landskapslagar i ämnet endast nämner ett anslag i rela
tion till rikets. Det är givet, att jämförelsen härvid skall gälla när
mast föregående års anslag i rikets budget. Skulle reservationsanslag 
icke av kompensationstekniska skäl kunna användas, bör emellertid femårs
periodens totalbelopp i verkliga utgifter jämföras med motsvarande be
lopp i riket, 

Då förslaget i huvudsak innehåller stadganden om användande av ett 
anslag i landskapets ordinarie budget , har landskapsstyrelsen av hänsyn 
till kompensationen varit tvungen att i detalj följa rikets mo~svarande 
lag . En omstilisering i 7 § 2 mom. har gjorts för större klarhet och 
överskådlighet . I övrigt ha endast obetydliga redaktionella ändringar 
vidtagits . 

För att ge en uppfattning om den verksamhet, som bedrivits enligt den 
senast gällande landskapslagen i ämnet kunna följande statistiska upp
gifter för åren 1955-1957 lämnas . Torrläggningsplaner uppg.jordes under 
år 1955 27 st . , 1956 30 st. och under 1957 32 st . Dikeslängden i dessa 
torrläggningsplaner var sammanlagt under 1955 9.108 m, 1956 9 .652 m och 
1957 9.466 m. Den torrlagda arealen omfattade sammanlagt under 1955 ca 
62 ha, under 1956 ca 63 ha och under 1957 ca 61 ha. Plantering och sådd 
under nämnda år har verkställts enligt följande~ 

Plantering 
Tall Gran Ask Alm 

1955 69.150 19 . 275 2.600 
1956 105.470 8.900 1 .200 
1957 108.050 34.850 1.550 1.080 

nessutom har ungskogsröjning verkställts på 59 9 2 
18,7 ha under år 1956 och på 47,8 ha under år 1957. 

Areal Sådd 

33,4 ha 4,7 ha 
28,7 Il 0 8 Il 

' 
39,3 Il 2, 0 Il 

ha under år 1955 1 
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För ovannämnda arbeten har landskapet l ämnat bidrag med 50 % på ar

betskostnaderna9 varförutom· skogsägarna erhållit arbetsledning 9 plantor 

och dikningsplaner utan kostnad. Lån ha icke beviljats 9 då någon ansö

kan därom icke gjorts. Utgifterna för bidrag stego år 1955 till 

2.500.000, år 1956 till 2.500 . 000 och år 1957 till 1.500 . 000 mk . 

Med stöd av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt föreläg

ga Landstinget till antagande nedanstå ende 

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

om skogsförbättring . 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
Under fem års tid , räknat från och med år 1959 , skall i landskapets 

ordinarie inkomst- och utgiftsstat årligen upptagas ett anslag för skogs

förbättringsarbeten på enskild mark och för främjande av virkestransport. 

Anslaget skall stå i proportion till i tikets statsf örslag under åcen 

1958-1962 anvisade belopp. I denna lag kallas på nämnda anslag upptagna 

medel skogsförbättringsmedel. 

Lån och bidrag ur skogsf örbättringsmedel må beviljas enskild person I 
med åländsk hembygdsrätt 9 så ock bolag, andelslag 9 andra samfund samt I 
stiftelser , vilka hava laglig hemort i landskapet och vilkas samtliga 

styrelsemedlemmar innehava åländsk hembygdsrätt 9 likväl med beaktande av 
vad i 8 § stadgas. 

2 §. 
Skogsförbättringsmedel användas till undersökning av skogsmarkeri som 

äro i behov av skogsförbättring och förbättrad virkestransport 9 samt till 

uppgörande av planer 1 åsyftande byggande och f örbättrande av för virkes
transport erforderliga vägar. 

För förverkligande av ovan i 1 mom. nämnda planer må ur skogsf örbätt

ringsmedel lån mot låg ränta samt understöd beviljas. Medlen må användas 

jämväl till kostnader i föranledda av arbetets övervakning, arbetsled

ning ovh arbetsredskap samt av anskaffning av frön, plantor och f örnöden

heter . Likaså må sagda medel användas till kostnader, som avse att tryg
ga skogsförbättringsarbetenas resultat. 

Skogsf örbättringsmedel må dessutom användas till bestridande av kost

naderna för f örsöksverksamheten rörande utvecklande av skogsförbättrings

och virkestransportmetoderna samt f ör inrä ttande och underhåll av plant
skolor och klängningsanstalter . 

3 ~. 

Vid övervägandet av föruts ä ttningarna för uppgörandet av skogsförbätt-
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ringsplan y som stå r i överens s t ämmelse med denna l ag 9 skall uppmärksam

het fästas vid det ifrågavarande skogsf örbättringsarbetets ekonomiska 

ändamålsenlighet samt vid orsakerna till skogens dåliga skick ävensom i 

mån av möjlighet vid behovet av att anordna arbetstillfällen. 

Vid beviljande av lån och understöd ur skogsf örbättringsmedel skola 

beaktas den ifrågavarande lägenhetens storlek 1 skogens läge med hänsyn 

till virkets avsättningsf örbållanden samt skogens avkastning ävensom sö

kandens ekonomiska möjligheter att utan skogsförbättringsmedel utföra de 

i skogsfdrbättringsplanen förutsatta arbetena. 

4 § ~ 

Finnas i skogsförbättringsföretag två eller flere delägare, skola 

kostnaderna för företaget fördelas mellan delägarna i enlighet med den 

nytta detsamma beräknas medföra för fastigheten , såvitt sakägarna icke 

annorlunda överenskommit. 

5 §. 
Vad i 3 och 4 §§ är stadgat, skall i tillämpliga delar lända till ef

terrättelse i fråga om planer, å syftande byggande och förbättrande av 

för virkestransport erforderliga vägar . 

6 §. 
Utan hinder av sta dgandena i 39 och 40 §§ lagen om förmynderskap må 

förmyndare f ör myndlings r äkning utan tillstånd av förmyndarnämnden och 

rätten ur skogsf örbättringsmedel uppta ga l ån samt pantsätta myndling 

tillhörig fastighet för l ånet i den ordning, som i 1 § 1 mom . lagen den 

13 april 1951 om säkerhet för l ån, som beviljats för främjande av skogs

förbättringsverksamheten eller virkestransporten på enskilda marker (FFS 

202/51) 1 är föreskriven . 

7 §. 
Landskapsstyrelsen skall draga försorg omj att l ånebetalningarna på 

utsatt tid indrivas . 

· Landskapsstyrelsen må besluta, att ur skogsförbättringsmedel erlagda 

kostnader skola ersä ttas landsk~pet , a tt utgivet understöd omedelbart 

skall å terbetalas samt att oguldet l ån omedelb~"B.rt förfaller till betal
ning, om 

1) uppgörandet av i 2 § 1 mom. å syfta d plan avbrutits på grund av att 

den , som ansökt om planen , icke önskar arbetets fortsättande; 

2) godkänd plan utan giltig orsak icke förverkliga ts inom fem år efter 
Planens godkännande ; eller 

3) regelbundet underhåll och skötsel av områ de på vilket skogsförbätt

ringsarbeten utf örts , eller underhåll av v ä g underlåtits, innan tjugo år 
förflutit från arbetets slutförande. 
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Er sättning , som skall erlä ggas f ör ovan i 2 mom . åsyftade kostna der 9 

så ock understöd som skall å terbetalas 9 må, oberoende av huru länge de 

varit oguldna 9 uttagas ur den f astighet 9 till förmån för vilken arbetena 

utfördes 9 med samma förmånsrätt som angående från fastighet utgående of

fentligrättsliga prestationer är stadgat. Indrivning av ersättning öch 

understöd ävensom av lån och ränta därå må verkställas i den ordning 9 

som om utmätning av skatt är föreskrivet. 
Vad i 3 mora . är sagt om den förmånsrätt , som skall lända till efter

rättelse vid indrivning av ersättning och understöd, föranleder icke 

ändring i deras rätt 9 vilka hava i stöd av ansökan , som anhängiggjorts 

före denna lags ikraftträdande 9 fastställd inteckning eller före sagda 

tidpunkt uppkommen panträtt för ogulden köpeskilling eller an:raan ointeck

nad , i kraft varande panträtt i fastighet. 

8 §. 
Denna lag gäller icke landskapets marker 9 med undantag för sådan land-

;1 

skapet tillhörig jordy som använts eller bestämts att användas till ko- l'I 
lonisationsändamål. Ifråga om dylik jord må i 2 § 2 mora . åsyftat lån 

likväl beviljas endast mot sådan säkerhety som åsyftas i 1 § 3 mom. la-

gen om säkerhet för lån, som beviljats för främjande av skogsförbätt

ringsverksamheten eller virkestransporten på enskilda marker (FFS 202/51). 

Skogsförbättringsmedel må i fråga om kommuners 9 församlingars 9 bolags 9 

andelslags och andra sammanslutningars samt stiftelsers marker ej använ

das till andra än i 2 § 1 mora. omförmälda ändamål. 

Ovan i 2 mora. nämnda inskränkningar gälla likväl ickeg 

1) sådana familjebolag 9 vilkas huvudsakliga syfte är att bedriva lant

hushållning; ej heller 

2) sammanslutningar och stiftelser , såvida de jämte andra jordägare 

äro delägare i samfälld skog eller i mindre omfattning delaktiga i annat 

samfällt företag. 

9 §. 
Till förverkligande av plan 9 som godkänts före denna lags ikraftträ

dande, användas i denna lag avsedda skogsförbättringsmedel i enlighet 

med de stadgandeny i stöd av vilka planen godkänts . 

10 § . 
Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna lag utfärdas ge 

nom landskapsf örordning . 

Mariehamn den 5 1959 , 
På 


