
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr anledning av 

rned förslag fjärde 

tillägg till ordinarie 

landskapet Åland år 1986, 

:som i Z:Irendet hört forstmästaren Henrik Beckman, 

tet 

rar. 

1 OL L 

LOLOL 

27 MILJÖVÅRDEN 

27 .30.88 

kommun 

Ingmar Johansson, 

Karlsson, rniljövårdskonsulenten 

Wiklöf får med anledning 

av de ändringar som föreslås korrigerat förskot~· 

en 

utjämningen så att budgeten ba!anse-

2l,f. § t1. mome arbetsordningen utsetts att 

att ett 

av 

orn 110.000 upptas som 

en rned 

förhöjningarna 

har vid utskottsbeha.ndlingen 

erfordras för ändamålet, 

höjning av 

att ett jordområde ~ Boxö enstaka hemman i 

inköps för naturvårdsändamäl. Utskottet anser att 
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beräkningen av inköpspriset till vissa delar kan ifrågasättas, men efter

som slutsumman är acceptabel har finansutskottet beslutat omfatta det 

i framställningen ingående förslaget. 

Ordföranden Roger Jansson har fogat skriftlig reservation till betänkan

det. 

--~·------

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget antar förslaget till 

fjärde tillägg till ordinarie årsstaten 

för landskapet Åland under år 1986 

med följande ändringar. 

INKOMSTER 

Avdelning 14. 

Landskapssty

relsens förslag 

Finansut

skottets 

förslag 

14.. FINANSIERINGSINKOMSTER 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

6.322.825 

6.322.825 

6.333.825 

6.333.825 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 

utjämning 

21. LANDSTINGET 

01. LANDSTINGSMÄNNEN 

01. Arvoden (F) 

Inkomsternas totalbelopp 6.915.700 

UTGIFTER 

Huvudtitel 21 

Utgifternas totalbelopp 6.915.700 

6.322.825 

110.000 

110.000 

110. 000 

6.333.825 

121.000 

121. 000 

121. 000 



Mariehamn den 16 januari I 
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På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, vice

ordföranden Olof Jansson samt ledamöterna Lundberg, Sundblorn och Tuominen. 



R E S E R V A T l 0 N 

27.30.88 Inköp av jordområden för naturvårdsändamal (R) - 2.720.000 

Landstinget bör sänka rubricerade anslag från 3.920.000 mk med 2.720.000 mk 
1:.ill 1.200.000 mk, med följande motivering: 

Under utskottsbehandlingen har följande fakta kunnat konstateras: 

- I de omfattande naturvårdsinventeringar som genomförts i början av 1970-
talet (mars 1973/Saltvik-H.Kulves) och 1980 (Ål.Utredn.serie 1980:1) har 
Boxö hemland och Sommarö betecknats som helt ointressanta för naturskydds
ändamål. 

- Landskapsstyrelsens prisöverenskommelse grundar sig på en värdering av dags
marknadsvärdet enligt samma kalkylmetod som används i riket av bl.a. miljö
ministeriet. På grund av en allvarlig felanvändning av kalkylmetoden har 
priset beträffande uppskattad fritidstomtmark beräknats till över 800.000 mk 
högre än sitt dagsvärde ( a)40-50% för mycket fritidstomtmark och b) ingen 
av tidsfaktorn erforderlig neddiskontering av priset). 

- I det planerade "sammanhängande" naturskyddsområdet finns insprängt mycket 
betydande privata ägor, vilket dels minskar värdet på naturskyddsområdet 
och dels höjer värdet på den privata marken. 

- Landskapet äger redan idag mera mark än vad man har resurser att tillfreds
ställande sköta. 

Utgående från det ovan nämnda är det motiverat att landskapet köper som mest 
den mark och det vatten som har ett naturvårdsvärde, vilket innebär: 

2. Sommarö (Mararna) 86 ha 
3. Alskär 19 ha 
4. österörarna 11 ha 

5-11. Börssalen, Vattingen, m.fl. 11 ha 
127 ha land 

Vatten-andel cirka 

Värdering: 
A. Vatten enl. LS:s värdering, ca 500 ha 
B. Skogsmark nr 2-4 (enl. LS) 
C. Mindre skär nr 5-11 (enl. LS) 
D. Tomtmark på nr 2-4 (enl. riksnormer; 

10 st å 5.000 m2 x 6,25 mk x 60%) ' 

500 ha 

360.000 mk 
491.000 mk 
161.000 mk 

188.000 mk 
1.200.000 mk 

Förslaget (200.000 mk) om köp av andel i sterbhuset 1:3 förs till budgetbeslut 
säljare. 

Mariehamn, 1987-01-19 


