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FINANSUTSKOTTETS bet'~k:iande m 15/1960 

med anledning av landskapsrevisorernas be

rättelse över granskningen av landskapets 

räkenskaper och ekonomiska förvaltning un-

der 1959. 

Med anledning av ovannämnda berättelse, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får utskottet, som hört landskapsrevisorer

na Martin Isaksson och Harry Olofsson, vördsamt anföra följande: 

Utskottet fann anledning påpeka, att uppmärksamhet kunde ägnas an

vändningen av vägbyggnadsanslagen enligt den fördelning, som landskaps

styrelsen framlägger i budgetmotiveringarna samt att överblivna schakt-

massor och sprängsten efter vägbyggena undanskaffas sedan byggnadsar

betena slutförts. Utskottet har vidare undersökt principerna för be

viljande av landskapslån för turiststugor och funnit lånevillkoren be

tryggande. 

På förfrågan ha landskapsrevisorerna meddelat, att de, ehuru land

skapets budget och förvaltning fortsättningsvis utökas, anse sig kunna 

genomföra granskningen med tillräcklig noggrannhet, då siffergransk

ningen omhänderhas av sifferrevisorerna och fackmannahjälp får anlitas 

efter behov. 

Beträffande bokslutet har utskottet intet att anmärka. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att landskapsstyrelsen och vid densamma I 

anställda samt landskap sstyrelsen underlydande \ 

redogörare måtte beviljas ansvarsfrihet för 

handhavandet av räkenskaperna och den ekonomis

ka förvaltningen under år 1959. 

Mariehamn, den 1 december 1960. 
I 

På finans~;)Jt:~:ägnar/J~) 

fr:ennart Mat;l son l 
1
?,--r:j 

1;~, if.~id!l!lj, 
~ f Sundman.~ 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden 

Evald Häggblom samt ledamöterna Clemes, Tianielsson och Gunnar Häggblom. 

I 
Jll 
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För uppgörande av ny skogshushållningsplan jämte kartbeskriv

ning för de av landskapet Åland ägda skogarna har jag under tiden 

11.8. - 1.9.1959 granskat samtliga landskapsskogar, som underlyder 

landska.psstyrelsens forstavdelning. Härvid undersöktes alla figurer 

och bestånd och, anteckningar gjordes beträffande skogstyp och be

skattningsklass, skogsbeståndens nuvarande forstliga tillstånd, de

ras kubikmassa och trädslagsförhållanden samt hygges- och skötsel

åtgärder, jämte härvid utfallande virkesmängder och -sortiment, vil

ka skogarnas nuvarande forstliga tillstånd förutsätter. I gransk

ningen deltog hela tiden forsttekniker Uno Enqvist, som lämnade upp

gifter speciellt över de utförda arbetena. Dessutom har jag haft till

fälle att med landskapsforstmåstare Albin Andree, som en dag var när

varande vid fältarbetet, ingående diskutera frågor rör ande skogsbruk

et i landpskapsskogarna. 

E:medan det digra materialet, över 2000 taxeringskort, ännu är 

obehandlat kan inga exakta sifferuppgifter lämnas. Den viktiga frågan 

beträffande skogshushållningens ekonomiska resultat under den gångna 

hushållsperioden har jag tillsvidare icke befattat mig med. Detta 

torde framgå ur årsberättelserna. Följande på landskapsrevisorernas 

anmodan givna Utlåtande berör följaktligen främst landskapsskogarnas 

nuvarande forstliga. tillstånd. 

De äldre och medelålders skogarna har i allmänhet uppkommit 

efter skifteshuggningar under den tid betesgången i skogarna var all

män. Detta har tryckt sin prägel på bestånden: de äro nästan genom-



gående luckiga och tillföljd härav kvistiga. Då de äldre skogarha 

dessutom i ett tidigt skede genomgåtts med dimensionsblädninger, var .... 

vid de största och kvalitativt bästa träden avverkats, har i de så

lunda uppkomna luckorna, som stormen efterhand förstorat, uppkommit 

plantbestånd, vilka genom företagna avverkningar - måhända något för , 

kraftiga - beretts fortsatta utvecklingsmöjligheter. Den synnerligen 

allmänt förekommande granrötan har dessutom påskyndat denna utveckli . 

Följden härav är att de äldre skogarna äro rätt söndertrasade och om

växlande, större sammanhängande hyggesn?Jna bestånd åter står icke. 

Beträffande de medelåriga skogarna är förhållandet något bättre 

som exempel må nämnas Kastetholms vackra synnerligen produktiva skog 

men även dessa skogar är ofta ojämna och luckiga och kvaliteten är 

mången gång rätt svag. Trots detta är produktionen i dessa skogar oft 

mycket hög, och det är all orsak att vid avverkningarna iakttaga stor 

försiktighet. Då i samband med tidigare förnyelseavverkningar rens

ningshuggningarna allmänt blev ogjorda återstår ofta rester av gamma 

skog, speciellt rötskadad tvinvuxen gran, som utgör hinder för den u 

växande ungskogen. Avverkandet av dylik restskog har visat sig vara 

besvärligt och kostsamt och dessutom uppstår luckor i det egentliga 

beståndet. 

De ·egentliga ungskogarna och plantbestånden har huvudsakligen 

uppkommit efter omfattande kulturer under de senaste 30 åren. Denna 

skogsodling har på grund .av den synnerligen kraftiga markvegetationen 

varit arbetsdryg och kostsam. Resultatet bör i stort sett anses som 

gott, plant- och ungskogarna är pröduktiva och vackra och lova gott 

för framtiden. Det är mim åsikt, att då de från början vuxit slutna, 

kommer de att kvalitativt bliva betydligt bättre än de nuvarande äldr 

skogarna eller i huvudsak likadanna som skogarna i sydvästra Finland· 

Gallringarna av dessa skogar, som utveckla sig synnerligen snabbt, u 

gör för tillfället ett problem av stor vikt. Tyvärr ställer avsaknad 

av efterfrågan på brännved i detta avseende hinder i vägen. På grund 
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därav samt även beroende på erforderliga vidsträckta kulturarbe-ten 

är tillräckligt höga skogsvårdsanslag nödvändiga. 

Landskapsskogarnas dikningsdugliga sumpmarker är i huvudsak torr

lagda och resultatet är mycket gott. Dessa dikningar har i avsevärd 

grad förbättrat skogsmarkernas bonitet. Detta gäller speciellt de ti

digare vattensjuka, men för tillfället synnerligen frodiga lundkärren. 

I filere av dem har uppdragits vackra askbestånd, vilkas kraftiga gall

ring för tillfället är aktuell. Ej heller . dikenas :fortsatta underhåll 

bör försummas. 

Som allmänt omdöme beträffande lruldskapsskogarna och deras sköt

sel må nämnas: 

Skogarnas åldersklassfördelning synes vara rätt normal, vilket 

utgör en förutsättning för ett uthålligt eller rättare progressivt 

skogsbruk. På c. 40 - ~O åriga bestånd förefaller det att i någon mån 

råda brist, men förekomsten av ungskogar och plantbestånd torde i hu

vudsak vara normal. 

Det förefaller som om skogarnas virkesmassa skulle hava stigit 

sedan de tidigare revisionerna. Detta utgör en följd av ungskogarnas 

snabba tillväxt. Av samma orsak är den nuvarande årliga tillväxten 

större än tidigare. På grund härav torde den planerade avverknings

mängden för den kommande hushållsperioden med all sannolikhet blj_ 

större än vad den hittills varit. Tu~hända ökar dock klenvirkets an

del på bekostnad av grövre sortiment. 

Med beaktande av landskapsskogarnas tidigare tillstånd och sett 

mot bakgrunden av de svårigheter, som skogsbruket på Åland i allmän

het har att kämpa med, bör skogarnas nuvarande forstliga tillstånd 

anses fullt tillfredsställande. Det arbete som utförts är värt erkäh-

nande och det är orsak att vara tillfreds med de uppnådda resultaten. 

Helsingfors, den 27. september 1957. 

Forstrevisor vid / / ~ .. 
forstförvaltningen -~ / C:l"T'~~ 

Y. Blomg/en 
• f • • I { I, 1 


