
ramst.nr 36/1972. 
STORA UTSKOTTETS betänkande nr 3/191f4 !) 

73 med anledning av Ålands landskapssty
relses framställning till Ålands lands
ting med förslag till landskapslag angåen
de ändring av landskapslagen om skogsför
bättring. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 
etänkande nr 1/1972-73, har däröver -.i-nbegärt stora utskottets utlå-
ande. 

Stora utskottet, som i ärendet hört landskapsagronomen Tor Mattsson 
ch kolonisationsinspektören Jan Karlsson, varjämte utskottet fått mot
aga en skrivelse från Ålands Producentförbund, finner i överensstäm
else med den i lag- och ekonomiutskottets betänkande framförda prin
ipiella uppfl7ttningen att beskogning av produktiv åkermark icke bör 
tödas genom förlängrung av stadgandets giltighetstid. Stora utskottet 

r . .. 

rundar denna sin uppfattning på de opinionsyttringar som framkommit 
rån lantbruksorganisationerna, och inte minst därpå att lagförslagets 
yftemål står helt i strid med landskapets utvecklingsprogram,syftande 
l.a. till bibehållandet av en levande landsbygd och skärgård, vilket 
örutsätter att de relativt sett blygsamma. åkerarealerna i landskapet 
är odlas så rationellt och produktivt som möjligt. Med hänsyn till 
en ringa utsträckning vari de i lagförslaget förutsatta förmånerna 
nder lagens giltighetstid utnyttjats, måste frågan anses ha liten 
konömisk betydelse. 

Frågan därom, huruvida ifrågavarande stöd kunde erhållas för beskog
ing av sådan odlingsmark, som icke fyller förutsättningarna för åker
·eservering, och sådan åkermark som på grund av sitt avlägsna läge och 
vriga ogynnsamma omständigheter är oekonomisk att odla, kunde med . . . 

ördel av landskapsstyrelsen undersökas och lagförslaget omarbetas 
erforderlig d~l till vårsessionen, om undersökningen skulle giv a 

osi tivt resultat. I samband med denna undersökning ,förefaller det 
akenligt, att även miljövårdsaspekter anlägges på frågeställningarna. 

Lag- och ekonomiutskottets förslag stöddes i stora utskottet av 
.tm Torvald Söderlund. 

Med hänvisning till vad· ovan framförts får stora utskottet vördsamt 
öre slå 

att föreliggande förslag till landskaps
lag angående ändring av landskapslagen om 
skogsförlli ttring måtte förkastas . 

Mariehamn, den 27 n-0v.ember l~~~~ 
~~s?l ~P~e-:::t;i:;.c?;=~v==~::::·· ~a,,,.__A.r: IV 

rje ila röm (~ 
dfö r de M ...,,.c~""l~b.-"'-'~----ax ar erg 

sekreterare. 
Närvarand e i utskottet: ordföranden Ha~ström ~ viceordförande Söd.er

tröm.,ledamöter~a Bengtz , Berg,Björl.clund (delvis),Friberg ,Salm n,Sund
erg,Söderlund JOström samt ersättaren Sanders(delvis). 
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. STORA UTSKOTTETS betänkande nr 3/1972-

73 we d an ledning av Ålands landskaps sty

relses framställning ti 11 Ålands landsting 

med förslag til l landskapslag angående 

ändring av landskapslagen om skogsför

bättring. 

Med hänvisning till vad ovan framförts får stora ut.skottet vördsamt 

ernställa 

.·. /: 

att Landskap sstyreJsen fortast möjligt 

utreder möjligheterna att inom ramen för 

annan skogsförbättringsverksamhet möjlig-

,- göra beskogning av åkermark enligt denna 

lagfrainställnings föremåner men med garan

tier för att åkermark inom odlingsblock 

· inte får beskogas samt föres l å 

I 

I 

I i 
. I 

' 

I I 

I 
11 I 

11 

1 I i I 

I 
I I 
I 


