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S t o r a 
t·· u t s k o t t e t s anka.nde N:o 13 be-

i anledning av landstingsmännen Rob 
ert Rosenblads, K.J. Blomroos och Herman Mattssons petition 

av den 16 juni 1922 rörande i 
nlösen av legoområden. 

Sedan Landstinget den 24 innevarande 
november för utlåtande till 

stora. utskottet hänskjutit förenämnda pet "ti . .. 
1. on Ja.mte Lagutskottets be-

tänkande 1'l : 0 14 ' får utskottet VÖl"dsamt framhålla, att detsamma vid ärendets behandling ·på uppgivna skäl förenat sig om Lagutskottets utlåtande i saken, varvid dock två av Stora utskottets leda.möter h ållit före, att det i petitionen gjorda förslaget om ändring borde tillbaka.-d t d t bl dk .. t 1.· nnebure en orät tvisa gent-

visas, enär e s a mma, om e eve go an , emot de legotagare, som redan inlöst sina le goområden. Efter i ärendet verkställd omröstning med 8 röster emot 2 beslöt ut skotte t fo··reslå: 

det Landstinget ville godta~ det 
i f örevarande sak av

av La.gutskot tet 

till ändring av § 25 i 
givna förslaget 

18.g angående inlösen av le gogällande 

områden. 

25 november 1922. Ma.riehamrt, den .. . utskottets vagnar, på s tora. 





lf,1() 

Till Finlands Riksdag. 

Lagen angående inlösen ay }egoområden, given den 15 oktober 1918 är, 
I 

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 

l e go rörh~llanden. I nämnda lag göres nämnligen skillnad emellan torp

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 berättigad att från sitt legoområde eller utom 

detsamma taga skogsprodukter I tillika erhålla ett så stort område skogs-

hans l
ägennet avskiljes I att f r ån det ta enligt normal 

mark, som till 

er
"ia• ller i värde motsvarande mängd sko gsproctuktar. 

växtlighet han 1 

Hava 

.• >!. ~ ri· t torpare tillI'örs a.krade I skol a aven c.ie vid 
jämväl andra f orma.Lier va 



i 
l iruösningstörfarandet beaktas. Däremot har backstugusittare rätt att f 

endast rå sitt legoområde, som i lagens mening huvudsakligast betraic I 
t~f 

såsom bostadstomt, till skild lägenhet utbrutet. Om ock en ·ba<.:kstu 
1 

g\J_, 

sittare ägt rätt till bränsle-och stängselfång, lövbrott och kreaturs, 

bete, lämnas sådana förmåner vid irllösningsförfarandet obeaktade, ocn ~ 

legoförhållandet efter inlösningen uppi-tör, är backstugusittaren därerte 

ej berättigad att på grund av sagda förhållande tillgodonjuta sina ti-

digare förmåner av omförmält slag. 

I landskapet Åland, där fastigheterna äro jämforelsevis små, hava 

de flesta legoområden karaktär av ba<.: kstuguområden och antalet torp, 

som, såsom nämnt, böra omfatta minst två hektarer odlad eller odlings-

b~ jord, är därför rnycke~ litet. Under sådana förhållanden hava de 

flesta härvarande legotagare i<.:ke vunnit på inlösen av sitt område till 
\ ( självständig lägenhet utan har inlösningsförfarandet oftast blivit till 

större skada än gagn för dem. 

Då det inträffat, att ett flertal legogivare yrkat på inlösen av så 

dan på lega upplå.ten mark, som betraktas som backstuguområde, rör att 

legotagare därigenom måtte gå miste om honom tillförsäkrade förmåner av 
,A 

ovan angivet slag, har Landstinget ansett nödigt i förenämnda lag införa 

en sådan bestämmelse, som skulle betaga legogivarne rätten att under 

den tid legostämrna varar yrka på inlösen av ba<..; l<stuguområde. 

På ovananförda grunder tillåter Landstinget sig vördsamt hemställa 

om, att Riksdagen ville godkänna nedaflstående förslag till andrad 1yd0li 



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~ 

1ösningsrätt . gä11e dock icke efter det legorätt frångått den brukare, 

som besitter området vid tiden för denna lags trädande i kraft, eller 

nans bröstarvingar, ej hellef därest inlösen icke påyrkats innan den le- 1 ) 

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

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

ligt denna lag inlösas. 

att Yrka på inlösen av i landskapet Dock äger legogivare icke, rätt 

• de n .hand befintligt ba~~stugu?m~a .-.· .. ·r 

Marieharnn, den_ B december 1922. 

På Åla~ds landstings vägnar: 


