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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 2/1964 

med anledning av Ålands landskapsstyrelses f r am

ställning till Ålands landsting med förslag till 

landskapslag angående ändring av landskapslagen 

om skogsförbättring cm 2/1964) . 
Sedan Landstinget över förenämrida framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och f år 

härmed vördsamt anföra foljande: 
Utskottet konstatera~ att landskapsstyrelsen i f~afuställningen be~ 

, I 

träffande utskrivning av lagtexten anvä:rtt di?t fö~i'arings~ätt • som in-
nebär att endast ändrade momeht införes i lagtexten. Av ändamålsenlig

hetsskäl har utskottet dock i samråd med lagutskottet och stora ut

skottet beslutat gå in för att det av landska:psstyrelsen i framställ

ningen m 6/1964 införda systemet skulle tillämpas vid lagförslagets 

behandling i landstinget men att då lagtexten slutligen utskrives, 

hela den paragraf, i vilken det ändrade momentet ingår, skulle inta

gas och därvid få sin slutligt gällande utformning. I överensstämmel
se härmed har utskottet i lagtexten infört den ändringen att efter 1 § 

1 mom . det oförändrade 2 mom. markeras med transumering. 
I anseende härtill och omfattande landskapsstyrelsens frams täll

ning i övrigt föreslår utskottet vördsammast 
att Landstinget måtte godkänna lagförslaget 

i följ~nde lydelse: 
L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om skogsförbättring. 

I en l ighet med Ålands landstings beslut ändras 1 § 1 mom. landskaps

lagen den 15 juli 1959 om skogsförbättring (22/59) såsom följer : 

1 §. 
Under sju års tid, räknat från och med år 1959, skall i landska

pets ordinarie inkomst- och utgiftsstat årligen upptagas ett anslag 
för skogsförbättringsarbeten på enskild mark och för främjande av vir

ke stransport. Anslaget skall stå i proportion till i rikets statsför

slag under å r en 1958-1964 anvisade belopp. I denna lag kallas på nämn

da anslaR upptagna medel skogsförbättringsmedel . 
Lan oCh - - - - - - - - ~-~-~-~!~dgas. 
Mariehamn, den 10 mars 1964. 

På lWAch- e~~ot~ets äg~nar : 
Ya~ordas ~ 

ordforande. ./. Sune Carlss n 
sekreterare , 

Närvarande i utskottet : ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 
Viktor Arvid ss on, ledamöterna Börje Johansson , Olof Lindström och 
Bertel Söderlund . 


