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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

m 3/1967-68 med anledning av ~lands landskaps

styrelses framställning till ~lands landsting 

med förslag till landskapslag om skogsförbätt

ring. (m 34/1967). 

Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och får 

härmed vördsamt anföra följande: 

Utskottet omfattar i princip framställningen och däri ingående lag

f 12!-~~ag och anser skäl föreligga att gynna skogsodlingen på sätt som 

i lagförslaget anges. 

Enligt lagförslaget § 1 mom. 5 må lån och bidrag ur skogsf örbätt

ringsmedel beviljas enskild person med åländsk hembygdsrätt, så ock 

bolag, andelslag, förening, annan sammanslutning eller stiftelse, som 

har laglig hemort i landskapet och vars samtliga styrelsemedlemmar in

nehava åländsk hembygdsrätt. Utskottet anser dock att lån och bidrag 

bör kunna beviljas även andra personer och sammanslutningar enär skogs

f örbättringsarbetet går ut på att förbättra skogshushållningens förut

sättningar och resultat med tanke på hela landets näringsliv och dess

utom skapar nya arbetstillfällen. En person som till exempel ärvt eller 

köpt skog men förlorat sin hembygdsrätt är fortfarande skyldig att skö

ta skogen rationellt och utskottet anser därför, att han då också skall 

ha möjligheter att få lån och bidrag för skötseln. 

Beträffande § 2 mom. 2 anser utskottet, att ett förtydligande er

fordras och att lagtexten ändras i överensstämmelse med rikets lag så

lunda, att förutsättning för att skogsf örbättringsmedel beviljas för 

genomförande av plan är, att planen jämte kostnadskalkyl och kostnads

fördelning uppgjorts på godtagbart sätt. 

I § 13 föreslås en stilistisk förändring så att avsikten med stad

gandet klarare framgår. 

Beträffande § 15 anser utskottet, att uttrycket "vid vägförrättning" 

icke torde påverka det sakliga innehållet och därför för undvikande av 
feltolkning kan utgå. 

Ett skrivfel i slutstadgandet i § 30 rättas så, att i början på 

sista meningen punkten efter ordet •tillämpas' skall utgå och efterföl

jande 'på' skrives med liten bokstav. 

Då lagförslaget icke i övrigt givit anledning till anmärkningar, 

får utskottet vördsamt föreslå, 

att landstinget måtte antaga lagförslaget, 

dock sålunda, att § 1 mom. 5 utgår och §§ 2, 13 
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och 15 erhåller följande lydelse~ 

§ 2. 
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Förutsättning för att skogsf örbättringsmedel beviljas för genomf ö

rande av plan är, att planen jämte kostnadskalkyl och kostnadsfördel

ning uppgjorts på godtagbart sätt samt att annorstädes i lag stadgade 

förutsättningar för utförande av arbetet föreligga. Därjämte bör pla

nens genomförande · vara ekonomiskt ändamålsenlig. 

§ 13. 
Fastighet utgör underpant för erläggande av skogsf örbättringslån 

och för såsom förhandsfinansiering beviljad kredit, som fallit på 

dess del, jämte på dem löpande ränta. Lånet och krediten jämte ränta, 

må, oberoende av huru länge de utestått oguldna, uttagas ur fastighe

ten med samma förmånsrätt, som om från fastighet utgående offentlig

rättsliga utskylder är stadgat. 

§ 15. 

Rättas kostnadsföraelning för samfälld dikning med stöd av 6 § 

kap. 29}2 och 3 mom. vattenlagen ell.er ändras sådan fördelning ·ifråga 

om skogsvägsf öretag i enlighet med vad därom är särskilt stadgat eller 

undergår skyldigheten att deltaga i kostnaderna för företag genom be

slut med stöd av annan lagstiftning eljest förändring, må landskapssty

relsen på . ans9kan ändra fördelningen av de skogsförbättringslån och så

som förhandsfinansiering beviljade krediter, som hänföra sig till ve

derbörande lägenheter, såvitt de ännu ej förfallit till betalning. 

Marienamn den 14 november 1967. 

på lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

tUe~~ 
Valter Nordas 

ordförande. 

./. 
·15.~L \,
Bjat ne ~Olofs Jbn 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordLåranden 

Viktor Arvidsson samt ledamöterna Einar Hambrudd, Olof Jansson och 

Olof Lindström. 


