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Till Finlands Riksdag.

Lagen angående inlösen ay }egoområden, given den 15 oktober 1918I är,
trots de ändringar, som efteråt tillkomm1 t för att dels ändra och dels
komplettera. d,,msarruaa , i cke s tiryt med beaktande av på 1\.land gällande
I nämnda lag göres nämnligen skillnad emellan torp-

l e g o rörh~lla nden.

och back.stuguområden, varvid ett legoområde b~nämnes torp, om detsamma

om:fa t tar två hektall1/l..Odlad eller odlingsbar jord men backs tuguområde å teJ
om det är mindre än torp.

Vid inlösen av torp, skall legotagare, om ha.i

enligt legoavtalet varit berättiga d att från sitt legoområde eller utom

detsamma taga skogsprodukter I tillika erhålla ett så stort område skogsmark, som till hans l

ägennet avskiljes I att f r ån det ta enligt no rmal

"ia• lle r i värde motsvarande mängd sko gs proctuktar.

Hava

växtlighet han er 1
.•

>!. ~

jämvä l andra f orma.Lier va

ri· t torpare tillI'örs a.krade I skol a aven c.ie vid

iruö sni ngs törf ara nde t bea kta s.

i

Däremot har bac kst ugu sitt are rät t att l

f

end ast rå sit t lego omr åde , som i lag
ens mening huv uds akl iga st betraic I
t~f
såsom bos tad stom t, til l ski ld läg enh
et utb rut et. Om ock en ·ba<.:kstu 1
g\J_,
sitt are ägt rät t til l brä nsl e-o ch stä
ngs elfå ng, löv bro tt och kre atur s,

bet e, lämnas s ådana förmåner vid irll
ösn ing sfö rfar and et obe akt ade , ocn ~
leg ofö rhå llan det eft er inlö sni nge n
upp i-tör , är bac kst ugu sitt are n därerte
ej ber ätti gad att på grund av sag da
för hål lan de till god onj uta sin a tidig are förmåner av omförmält sla g.
I lan dsk ape t Åland, där fas tigh ete rna
äro jäm for els evi s små, hava
de fle sta legoområden kar akt är av ba<.
: kstu guo mrå den och ant ale t torp ,
som, sås om nämnt, bör a om fatt a min
st två hek tare r odl ad ell er odl ing sb~ jor d, är där för rnycke~ lite t.

Under såd ana för hål lan den hav a de

fle sta här var ande leg ota gar e i<.:ke vun
nit på inlö sen av sit t område till
sjä lvs tän dig läg enh et uta n har inlö
sni ngs för far and et oft ast bli vit till
\(

stö rre ska da än gagn för dem.
Då det int räf fat , att ett fle rta l leg
ogi var e yrk at på inlö sen av så
dan på leg a upp lå.t en mark, som bet rak
tas som bac kstu guo mrå de, rör att
leg ota gar e därigenom måt te gå mis te
om honom till för säk rad e förmåner av

,A

ovan ang ive t sla g, har Lan dst ing et
ans ett nöd igt i förenämnda lag infö
ra
en såd an bes täm mel se, som sku lle bet
aga leg ogi var ne rät ten att und er
den tid legostämrna var ar yrk a på inlö
sen av ba<..; l<stuguområde.
På ova nan förd a gru nde r till åte r Lan
dst ing et sig vör dsa mt hem stäl la
om, att Rik sda gen vil le godkänna ned
afl st ående för sla g til l and rad 1yd
0li

yu
se av § 25 1 lagen angående -~nlösen
av legoområden, given den 15 okto-

ber 1918, nämligen:
11

Vad

1 1

Och

2

U stadgas om ·torp, gäne äveh backs tuguområde, som

1

av den brUkare, vilken P~Yrk;u- inJ.ösen, innehafts under minst fem års t~
1ösningsrä tt . gä11e dock icke efter det legorätt frångått den brukare,
som besitter området vid tiden för denna lags trädande i kraft, eller
nans bröstarving ar, ej hellef därest inlösen icke påyrkats innan den le- 1
)

gotid utgått, som vid denna lags träd.ande i kraft var gällande.
må icke

Likaså

i:>01tadsom.rå<11 , , vars brukare äger bostads tomt annorstädes• en-

ligt denna lag inlösas.
Dock äger legogivare icke, rätt att Yrka på inlösen av i landskapet
.hand befintligt ba~~stugu?m~a• de.-.· n..
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Marieharnn, den_B december 1922.
På Åla~ds landstings vägnar:

