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LAG- OCH EKONOMilTfSKOTTETS BETÄNKANDE nr 11/ 

1979-80 med anledning av vtm K. -G. Fagerholms 

m. fl.hemställningsmotion till landskapsstyrel

sen om uppgörande av en dispositionsplan för 
Kastelholrns gård med beaktande av mark för 
golfbana. 

Landstinget har över nämnda motion inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlå

tande. Med anledning härav ber utskottet, som i ärendet hört lantrådet Folke 

Woivalin, landskapsantikvarien Stig Dreijer, chefen för turistbyrån Ralf Johans

son, landskapsagronomen Jan Karlsson, ordföranden i ekonomiska rådet Knut Matts

son och ordföranden i Ålands Golfklubb r.f. Lennart Isaksson, vördsamt få an

föra följ ande. 

Den framtida användningen av Kastelholms gård har av olika korrnnitteer och ar

betsgrupper utretts sedan mitten av 1960-talet. Beroende på deras sarrnnansätt

ning och uppdrag har förslagen till verksamheter på gården varierat. Bland 

annat har det föreslagits att Kasteholms gård i framtiden skulle användas 

såväl för turist- och rekreationsändamål som för lantbruksändamål. En kombi

nation som även utskottet anser lämplig. 

Ålands Golfklubb r.f. har tillsammans med experthjälp från Svenska Golfförbun

det uppgjort plan för en golfanläggning i Kastelholm. Till den planerade 18-

håls golfbanan skulle det enligt uppgift åtgå c. 15 hektar åkermark och c. 

15 hektar betesmark av Kastelholms gårds totala åkerareal på 53 hektar och 

totala betesareal på 27 hektar. 

Det milda klimatet i landskapet skulle tillåta en golfsäsong från början av 

maj månad till slutet av oktober och under särskilt milda höstar ända in i 

november. Den attraktion som en golfbana i det natursköna Kastelholmsområdet 

skulle innebära, kunde således i viss mån bidra till att förlänga turistsä

songen, inte bara inom den närmaste regionen utan i nästan hela landskapet på 
grund av de förhållandevis korta reseavstånden inom Åland. Enligt utskottet 

borde det i dispositionsplanen för Kastelholm även undersökas om andra fritids

aktiviteter med fördel kunde inryrrnnas på området. 

Inom kort avser landskapsstyrelsen tillsätta en korrnnitte med uppdrag att ut

arbeta förslag till dispositionsplan Il för Kastelholrnsområdet. Utskottet mot

ser att korrnnitten förutsättningslöst undersöker lämpligheten av en golfbana 
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och även av andra fritidsaktiviteter för ett maximalt tillvaratagande av 

de möjligheter Kastelholmsområdet erbjuder, samt att kommitten utför sitt 

uppdrag i skyndsam ordning. Den åker- och betesmark som inte behövs för fri

tidsaktiviteter bör enligt utskottet även i framtiden disponeras för lant

bruksändamål. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 13 februari 1980. 

att Landstinget skulle hemställa hos landskaps

styrelsen om uppgörande av en dispositions-

plan för Kastelholms gård, varvid beaktas att 

ett lämpligt markområde reserveras för anlägg

ning av en golfbana med tillhörande anläggningar. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Lars Karlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Björklund, viceordföranden Lönn(delvis), 

ledamöterna Boman, Roald Karlsson och Söderholrn samt ersättarna Karl Jansson 

(delvis) och Roger Jansson (delvis). 


