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LAG- OCH EKONOMIUfSKOTTETS BETÄNKANDE nr 15/ 

1975-76 med anledning av· landskapsstyrelsens 

framställning med förslag till landskapslag 

angående ändring av ll § landskapslagen om kom

munalskatt för gårdsbruk . 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan nämnda 

framställning . Med anledning härav har utskottet hört lantrådet Alarik Häggblom, 

landskapsforstmästaren -PaUl Holmfors och lagberedninp,ssekreteraren Christer 

Jansson . 

Utskottet anser såsom landskapsstyrelsen att då allt virke numera säljes mätt 

i fast kubikmeter skulle det vara ändamålsenligt att även vid fastställande 

av skattekubikmeterns penningvärde räkna med fast kubikmeter. 

De mängder virke av olika slag, som föreslås ingå i en skattekubikmeter enligt 

landskapsstyrelsens fraMställning , skulle emellertid komma att leda till en 

väsentligt ökning av den kommunalskattepliktiga inkomsten av skogsbruket .Då 

denna ökade inkomst inte skulle bero på höjda rotpriser utan endast på en an

tagen förändring av skogarnas virkessortiment har utskottet enhälligt ansett , 

att den föreslagna lagändringen beträffande skattekubikmeterns sammansättning 

inte borde antagas av landstinget , särskilt som ändringsförslaget inte ,grundar 

sig på en omfattande ta.xering av det åländska skogsbruket utan endast på resul

tatet av undersökningar , som skogsforskningsintitutet utfört i strukturområde 

1 i Finland till vilket Åland hänförs. Utskottet anser att klimatologiska och 

geologiska skäl ger anledning att förmoda att det åländska skogsbruket , särskilt 

det i skärgården producerar mindre värdefullt virke än genomsnittet för struk

turområde l ,varför utskottet efterlyser en noggrann undersökning av de åländska 

skogarnas struktur innan en förändring av skattekubikmeterns sammansättning verk

ställs . 
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Med hänvisning till det anförda får lag- och ekonomiutskottet vördsamt föreslå 1. 

Mariehamn den 10 maj 1976 . 

att Landstinget måtte förkasta landskapsstyrel

sens framställning . 

På la~h ekonomiutskottets 

~~~---
ordförande 

N~rvarande i utskottet : ordföranden Rolf Carlson, viceordföranden Sundberg (del
vis), ledamöterna Berg (delvis), Lundberg och ersättaren Sanders (delvis) . 
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