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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 18/1969-
70 med anledning e.v Ålands landskapssty

rels e s framställning till Ålands lands 

ting rned förslag till andra tillägg till 

ordinarie inkomst- och utgif tsstaten fö+ 

landskapet Åland under år 1970 . 
Ned anledning av ovannämnda fr0,D.s tällhing 9 varöver Landstinget in 

begä rt finansutskottets utlåtande 9 ha r utskottet 1 som i ärendet hört 

l a ntrådet Martin Isaksson 9 äldre landskapssekreteraren Jan-Erik Lind

fors9 landskapskOlJJ.reraren Henrik Gust a fsson 9 l andskapsforstmästaren 

Bertel Lindroos 9 ordföranden för direktionen vid Ålands yrkesskola 

Kl2s Eklund s nmt viceordföranden för samma direktion Rainer Mattsson 1 

behandlat ärendet och f ur vördsomt anföra följ ande: 

Som anledni~g till f ören ämnda a..ndra tilläggsbudget till 1970 års 

ordinarie årss~o.t har landska ps styrelsen uppgivit dels under å ret 

uppkomna nya bshov och anslagsäsk2nden samt dels regeringens försla g 

till tredje tL.läggsbudget för s rumna år. Sistnämnda budgetförslag inne

bär bl.a. en öl:ad satsning på utvecklingsornrådena i riket 1 vilket lo.nd

skapsstyrelsen -på motsvarande sätt beaktat vid uppgörandet av föreli g

gande budgetförslag. 

Tilläggsbudgstens utgifter har på inkomstsidan i huvudsak balanse

rats med en för~öjning av låneanslaget under 6 Avd. I:2. Ett dylikt 

tillvägagångssä·~t 1 som infördes i ordinarie årsstaten för inneva r and e 

finans å r, mo tsv2.rar det faktiska f örhålland e t, då en förhöjning av in

komstsidan utöve:- i rikets budget upptaget sta tsanslag för skattefi

n ansi9ll utj ärnn ir:g i första hand rilås te finansieras genom l å n. Ifråga

varande anslag skulle dock E10ti v era en ändring o..v kapitelrubriken , nå

got son utskotte~ önskar f ästa la11dskapsstyrelsens uppmärksamhet på 

då det gäller i. ns~undande års budgetförslag. 

Utslottet ha r .;_;a gi t del av det fortsatta planeringsarbetet p å "Pro

jekt 77'' och har C.ärvid s ärskilt studerat de i motiveringen nämnd a orn.~ 

a rbetade ri tningar11a för turisthotelleto De oraarbetade ri tningarna 7 

som uppgjorts i SE'Illråd med byggnadsstyrelsen och enligt förslag av r å d

givande komm.issionen och anlitade konsulter ~ f aller även enligt utskot

tets uppfattning i n orJ. rBiilen för l o..ndsti:ngets tidigare i ärendet f o.tta de 

besluJ:;. Någon ändring av detta beslut skulle s å ledes icke v a ra på k allad 

i 8..nledning därav. 
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Ii1komster från genomgångsbostäder.(Rubriken ändrad.) 

Anslag 11 .000 ma;rk. 

Driftskostnader fö~nomgångsbostäder . (Rubriken änd

rad). 

~1sla5 11. 000 m0:r::1f· 
I mot:veringen till 8 Ht. II : 3a i landskapsstyrelsens 

fran1 s-'cällning har felaktigt angivits, att den prelj_mi

nä ra iyr an för genomgångsbostäderna fastställts till 

3 mar~-c per rum och må nad. Rätteligen skall hyresbelop

pet v::i.ra 3 mark per person och dygn. 

I rub::'i t:cm för v0-rtdero. IJonen t ingående beni:inningen "not

tagnir.gsbostäder11föreslås änd r ad till det mera adekva

ta u t--jrycket 11 genomgångsbostäder". 

J11911de yrke~~kolCl_ för uppfö:i;'ande av etapp III. ( r). 

T~_ll äf..;g - mark. (l'fomen tet utgå r). 

I föret tilläggsbudgeten till 1970 års ordinarie års

stat tade l andskapss tyrelsen föreslagit att nödiga lo

kalite-;et för sjör:1ansskolan skulle inrymmas i en ytter

ligare tillbyggnad av Ålands yrkesskola. Denna lösning 

av sjör.ansskolans aktue lla utrymmesproblem skulle vare', 

ternpor&r i avvaktan på det med lllands tekniska skola 

geu ens amma skolhusets tillkoust. I sitt betänkande nr 

12/196S-70 har fin ansutskottet med anledning av försla

get frE~fört följande: 

YIItJ:ed be:i.ktande av bristen på ändamålsenliga lokali te ter 

för und~rvisningen i Ålands sjömansskola finner utsko t 

tet det befogat at t det i skyndsam ordning vid tages 

å tgärde::· för att lösa lokalj_ tetsfrågan. Landskapsstyre l 

sens fö~slag 2tt bygga ut yrkesskolan och upplåta lo

ko..li tetc· i denna skola till sjömonsskolan förefaller 

ä nd runålee11ligt med benktonde o,v det skede i vilket bygg

nndsplan~rna för smntliga sjöfartsskolor i l a nd sk ape t 

befinner sig. Utbyggno.den är ·även påkallad av den ut

ökade om::kolningsverksamheten. 

Då ut--eckli:ngslagstiftn in gon förutsätter en särskild 

sci.tsning -.9å yrkesutbildningen? torde utbyggnaden även 

kunna mo--:iveras i komp en s a tionshän seende. Inna n 1811 d-

skapsstyr~l sen dock tar slutlig ställning till byggnads

plnnerna -Jör delägnrkommunerno.s utlåtande inhämtas. Ut

skotte t _hc-.r t2git del av de preliminära ritningarnn. 11 

,/ 
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Fi:nansutskottets förslo.g on1fa ttades enhälligt av lo..nds 

tinget, vilket sålunda inneb2r att beslut redan fat

t ats om att finansieringen a v III etappens tillbygg

nad skall ske i ordinarie väg o Genom att landskaps

styrelsen erhållit s åväl bygg:no..dsstyrelsens som yrkes

utbild:ningsstyrelsens posi tiv0, utlå tonde över försln 

get till ri tningnr och byggnadsbeskrivning 1 torde ris

ken för kompensationssvårigheter ytterligare ha mins-

ko..t. 

Även om ä rendet borde påskyndas med hänsyn till Pro

jekt 77, kan utsko ttet dock icke frångå sitt ov3I1nänmdn 

försla g om o.tt d e l ägarkommunerna s utlåtande bör inhäm

t o. s~ innan slutlig ställning till byggna dsplanerna tas. 

Enligt v-ad utskottet erfarit skulle en strykning av 

momentet i denna tilläggsbudget icke innebära en f ör 

dröjnin g av det -fortsatta pla neringsa rbetet. Utskottet 

emotser därför a tt planerings<-:.rbetet fortgå r i nornml 

ordning och a tt l andsk apsstyrelsen genom förstkommo.nde 

tilläggsbudget i början av november månad på nytt fö 

reläggE:- l andstinget förslag till fortsatta åtgärder, 

varvid :rnnrnmnernns och direktionens ställningstaganden 

tj_ll dE slutliga planerna delges landstinget. 

Med :1änsy11 ti l l det ovan nämnda föreslår s å lunda ut

skottet , att momentet skulle utgå . 

Jnl~Q.:Q._ a7 skogsområde1l__: 

Anslag 57. 000 msrk . 

Utskott~t har t c.,gi t del av skogsforskningsinsti tutets 

utlåtanC.e beträffande skogsforskningsområdet i Torr

bolstad : som l a ndskapsstyrelsen föreslår att skulle 

inköpas. Utlå tandet bifoga s betänkandet. 

Dä let för det fortsatta forskningsarbetet inom 

området i r av synnerligen stor betydelse att området 

fredas f::ån icke avsedda ingrepp samt med hänsyn till 

n ärnnda u-~låtande , ha r utskottet ansett sig kunna orafa t

ta försl aget om inköp av sagda omr å de. Områ det omfa t

t a r c. ~ha och prise t uppgår till 60.000 mark. 

Utskc t tet omfo..t t ar likaså förslaget om att ett c. 

0 9 65 ha s tort område i MMgelbo i Finström inköpes för 
' :i-1aturskyddsä nd ai11ål. I detta avseende hänvisas till bi-

l agda av naturvårdsinspektören givna utlå tande. 
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Inventari ennsknffningar till vaktkontor. 

Tilltigg 2. 900 m2J:>l~. 

I raoti veringen fö:r detta tilläggsanslag har Sunds läns

mansdis trikt av miss t ag angivits som "Fin ströms l ä:ns

mansdis trikt 11 • 

Med hänvisning till det ovan 211förda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget ville godkänna land-

skapsstyrelsens förslag till andra till

l ägg till ordinarj_e inkomst- och utgifts

staten för l andskape t Åland under å r 1970 

med fö ljande ändringar: 

I. Inkoms t er av blandad natur. 
- -· - -

Öv=t,_~ga inkoms t er. 
39. Hyre s inkorns ter från gen o.w.gangs Dos tader •.......... 11.000 

II. Arbetsförmedlings- _ oc~ yrke svägledningsverksamheten. 

Ål ands arbets förmedl ings- och arbetskraftsbyrå. 

) _a. Driftskostnader för genomgångsbostäder 11 .000 

IIJ_. Undervisnings- gch __ bildningsväsendet. 

1. 1ll anc1s lyceuE1 för anskaffning av inventarier 
(Uteslutn. ) Summa III kap . 13. 000. 

13 .000 

Mari ehalim, den 28 augusti 1970. 

På f~utskot~ets vägnar: 

~~ 
Folke Woivalin 

ordförande 

. /. Sune Carlsson 

sekreterare. 

Nä rvarBJ.1de i utskottet,~ ordfö.randen Fol ke t'oivalin, vic eo rdföran den 

Harry Lindfors s amt l edamöterna Bertil Söderlund, Georg Wideman och 

Runar ·Filen. 
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Avskrift. 

MBTSÄNTUTKIMUSLAITOS 

Helsinki 16.3.1970 

Ärende: Köp av provbestånd 

att förvaltas av Landskaps= 

styrelsen 

Till Ålands Landskapsstyrelse 

M a r i e h a m n 

Sedan år 1959 har Skogsforskningsinstitutet 9 avdelning för skogs

skötsel? utfört forskningsarbete på Åland för klarläggande av skogar

nas genetiska sammansättning och fröskörd. Detta forskningsarbete kan 

utföras framgångsrikt endast i skogar 9 som helt undgått blädning samt 

är i mogen ålder och består av endast ett trädslag. Efter grundligt 

letande ha::;:· man kommit på tre från forskningssynpunkt sett sällsynt 

goda bestånd: ett bestående av masurbjörk, ett av tall och ett av 

gran. Masurbjörkbeståndet finns i Hammarlandskommun, tallbeståndet i 

Torp by i Bckerö kommun och granbeståndet i Finströms kommun. Utöver 

vad som redan framställts beträffande dessa bestånds lämplighet för 

forskningsändamål har man konstaterat 9 att masurbjörkbeståndet i Ham

marland och granbeståndet i Finström äro dessutom värdefulla genom 

sin lämplighet som plusskogar för förädlingsändarnål. 

I masurbj örk- och tallbe,stånden har man sedan 1959 utfört mätnin

gar beträffande fröskörden och under innevarande år utvidgades detta 

forskningsarbete att omfatta utredning av skogsgenetiska spörsmål. 

För att betjäna detta effektiva forskningsarbete har man i båda des

sa bestånd upprättat meteorologiska stationer, som år 1963 började 

sin verksamhet på 2 meters höjd från marken~ men förflyttades under 

å~et 1965 i nivå med trädtopparna. 

Skogsf o:r·skningsinsti tutet har således lagt ett synnerligen stort 

arbete speciellt på ovannämnda masurbjörk- och tallbestånd. Skälen 

härför är v:O,i,gande, ty man kan vänta sig, att resultaten är betydelse

fulla i många hänseenden icke endast för Ålands utan för hela Finlands 

och till och med för hela Nordens skogsbruk. Man kan bland annat hop

pas 9 att de speciella egenskaperna hos trädrase:;:o hemmahöre.nde i ha-r.s-· 

klirna t får· ytterligare belysning genom denna nu pågO.ende f orskn:i_:rrg. 

De ifrågavarande skogarna betjänar skogsforskningen även genom 

att de utgÖJ~ ytterst värdefulla fröinsamlingsbestånd. Då man grundar 

nationella eller samnordiska eller ännu vidsträcktare internationella 

skogsgenetiska experiment 9 har det visat sig viktigt att Finl3.nds 

mest maritima trädraser på Åland medtages. Till försök av detta slag 
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duger dock ej vilketsomhelst på Åland insamlat frö, utan det är av 
största vikt 9 att fröet härstammar från välskötta naturbestånd eller 

från bestånd som enbart gallrats underifrån. Tiet är av största vikt 
för skogshushållningen på Åland 9 att man alltid har tillgång till 
dylikt fröo 

Av de ifrågavarande bestånden har björkbeståndet på Hammarland in
förskaffats i landskapsstyrelsens ägo i första hand i forskningssyf

te. Tall- och granbestånden är däremot fortfarande i privat ägo. Tiet 
är uppenbart att här föreligger en stor risk. Ett oförutsett penning

behov hos ägaren eller ombyte av ägare kan leda till avverkning i be
stånden 9 vilket förminskar väsentligt ifrågavarande skogars värde i 
f orskningssyfte eller omintetgör direkt dessa skogars värde för forsk
ningen. 

Skogsforskningsinstitutet anhåller därför vördsamt, att Landskaps
styrelsen måtte överväga möjligheten att genom köp övertaga förvaltnin
gen av dessa bestånd, både tall- och granbeståndet. Om detta låter 
sig göra, hoppas Skogsforskningsinstitutet ytterligare, att ifråga
varande skogsbestånd skulle ställas i särklass såtillvida, att avverk
ning skulle tillsvidare ske i enlighet med av Institutet verkställd 
stämpling. 

Överdirektör 
Professor Veijo Holopainen 

Byråchef Jussi Harkonmäki 



V Ä R TI E R I D G 

I februari 1965 uppräknades och vä:i.:c.erades rJkoge11 på d2n 'lel 2'1 

Ye sterskog p,_Nr 
.,,13 Q ~ i Torrbolstad, Finström, som Llancl.s lan~skap22 

ha::- för a1Tf:likJc att köpa :för forsk21ingsänd2111ålo 

U-ppskattningen skedde gen om en st2oinvis uppräkning sv alla ste:1mm2.r 

från oJh med 3; 1 lJå brösthöjd varvid också fördeln:i_ncen på olika, E:OJ:-':i~ 

ment utfördes. 'J:rädens höjcL mättes med :Blume--I1eisa höjc1mL~.t2.:ce c:ich lcu."bc> 

ringen utfö::·de2 li1ed tillhjälp av Näslunds kuberingstaijelle:c. Skcgen.s 

ålder bestämdes genom flera provborrningar. 

J?ö, basen a'I ovanrela terade förfaringssätt och gen c:::-n e,tt arv1:i:'ld a 

1965 års Totpris e:c för de olika virkessortiEJ.en-Cen kuDde följande virkes-

1111:-i.ngcler och värden kons ta te ras·: 

Skogens ålder 90 
0 ctr o Virke sffö.:råd 1500 

~ 

f--r~1.:
1 

~ 

Gran timmer 5L1r7 f-rn3 12030 f 3 ' 1935 15639i-· a 

Tall tL11mer 330 iv 7270 11 
... 

1935 9814 9 --a --

Björktimmer 4 jj 90 Il ' 
·- 9 70 63i-a 

7 

Granp21Jpersvec1 323 11 = t1~L]~0 lii1.) 'p:: 6GOO? --a ::i,-

Tallpappersvec1 50 n 70 11 ' 9950 
rrc 

a 00'.) 9 ·-

BrämJ.vec1 201 11 300 11 ' li 300,-· a -
T:Iy gge s nvf all ~-5 n 

======================================================================= 
1111ari ehrunn den 9 maj 1977, 

ForstE1ästare Paul HolE1fors. 
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STATENS 
NATURSKYDDS INSPEKTÖR 
Helsingfors 17,Unionsgatan 40A 

Den 19.12 1969 

Nr 534. 

Hänv.~Forstavdelningens brev 
nr 958 F/9.12 1969. 

Ang. ~ Finström? Mangel bo, inköp 
av ett markområde invid 
landskapets naturskyddsområde. 

432 

Till Ålru1ds landskapsstyrelse. 

Sor11 statens naturskyddsinspektörs utlåtande i ärendet framhåller 

jag vördsamt följande. 

På de i jakt- och naturvårdskonsulent Harbergs utlåtande anförda 

grunderna anser jag att inköp av detta markområde och dess införli
vande med det rec1m1 fridlysta natu:r.'skyddsområdet vore synnerligen 

önskvärt och värdefullt. 
11.eino Kalliola. 

RK/LC 


