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STORA UTSKOTTETS betänkande NQ 32/1948 med a~d-

ning av landstingsmannen Wilhelm Wil~ns m.fl:s mo

tion om ändring av § 114 1 landskapslagen om kommu

nallag för landskommunerna.1 landskapet Åland, ut-

färdad den 21 augusti 1930. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

NQ 27/1948, har däröver infordrat stora utskottets utlåtande. 

Såsom sakkunniga hade stora utskottets ordförande tillkallat lantmäte

riingenjören Bertel Fagerlund-och lrmdskapsagronomen Ernst JQhansson för 

att inför utskottet av~ivq utlÄt~nae om ifrÄ~qv~rqn0e motion. Av deras 

utlåtemden framgick, att det med hänsyn till en odlad marks produktions

föPmåga eller skördemängd är tillräckligt att indela jorden i tre klasser 

sås om nu gällande lag stadgar. Däremot frnmhöllo de, att åkertn111'k<!lrts 

avstånd från en lägenhets bostads- och ekonomibyggnader inverkar mycket 

på dess nettoavkastning, ity att det såväl i eget lnnd som i Sverige är 

vetenskApli~t styrkt, att nettoavkastningen blir med vissa procent mindre 

ju längre bort en åkermark finnes. På grund härav hqr man i riket pl~ne

rnt att helt och hållet slopa grunden för den nuvarande klassificeringen 

av jorden och i stället beräkna nettoavkastningen efter poäng, vnrvid 

skulle tagas i cetraktande icke blott skördemängden utan även avståndet 

till åkermarken. De båda sakkunniga ansågo därf~r, att det nu icke vore 
' 

lämplig tid att i lGndskapet ändra ifrågavar~nde lagrum om klassificering, I 
utan att mRn borde avvakta, vad i riket inom närmaste framtid kommer att 

lagstifta s härom, i synnerhet som olika klassificeringar beträffande 

kommunal- och statsbeskattningen lätt kunde åstadkomma oreda och onödiga 
omkostnader. 

Stora utskottets n:edlemmar omfnttnde de synpunkter de sakkunnige fram

hållit och Rnsågo oet lämpli~~st, Ptt-för -närvarBnde a-vböjR motionen om 

ifrågavar~nde lagändrin~, ehuru ~e till fullo uppsknttR~e motiven 1 mo-
tionärens .framställning. Landskapsnämnden borde av landstinget få 1 upp

drag att noga följa med utvecklingen av ifrågavarande bekkattningsgrunder 
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i riket och inkonuna'fned frammställning ti 11 landstinget, då skäl därtill fö- , 
refunno.s. 

På grund härav föreslår utskottet vördsamt 

att lsndstinget ville avböja motionen och giva 

landskapsnämnden i uppdrag att uppgöra förslag i 

ärendet, då i riket hy lagstiftning om jordbeskatt~ 
ningen tillkommit. , 

Mnrieharnn den 25 november 1948. 
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Landstingsmannen l ennert Mattssons m.fl:s petition (NQ 5/1~48) 

med förs lag om åt g ä rd.er för c.lndring av lagen ans aende ~ta tsunöe1~-

stod for folknögskolorna. 
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