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FÖRSLAG 

I denna framställning ingår ändringar av LL om lantbruks- och skogsnämnder med 

anledning av att verkställigheten och tillsynen av den nya skogsvårdslagens ( I ) 
efterlevnad överförs från kommunerna till landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen 

föreslår att LL om lantbruks- och skogsnämnder, med anledning av reglerna i nya 

skogsvårdslagen, ändras på så sätt att de inrättade lantbruks- och skogsnämnderna 

ändrar namn till lantbruksnämnder och fråntas befogenheten att handlägga ärenden som 

rör de enskilda skogarna inom kommunerna. 





Allmän motivering I 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Bakgrund 

Tidigare har kommunerna kunnat inrätta en lantbruks- och skogsnämnd som haft 

till uppgift att handlägga frågqr ;rörandf lar:itbruksförvaltn~ngen ocp . p~ enskilda 

skogarnfl ,i, :kommunen. I och med ikraftträda~det;av ny:a *ogsvårdslagen lcommer 
- .' i• . - ' ' .•. - • t 

kommunerna att förlora sin befogenhet att handlägga. frågor röra,nde , de enskilda 
I ' ~ • I - / "' -~ ~ • • - ' 

skogarna, Denna uppgift kommer istället att helt övergå på landskapsstyrelsen. 

Eventuella redan anhängiggjorda ärenden avseende de enskilda skogarna slutbehandlas 

dock av lantbruks- och skogsnämnden. I praktiken medför lagändringarna inte några 

större förändringar eftersom landskap~styrelsen sedan lång tid varit i stort sätt ensam 

om att övervaka efterlevnaden av LL om enskilda skogar. 

LL om lantbruks- och skogsnämnder 19.4.1972/25 ändras på så sätt att de skogliga 

uppgifterna tas bort ur lagen. Vissa språkliga moderniseringar har också införts i 

förslaget. 

2. Förslagets organisat01iska, ekonomiska och miljömässiga verkningar 

Detta lagförslag är endast en anpassning till skogsvårdslagen och har i sig varken 

några organisatoriska, ekonomiska eller miljömässiga verkningar av betydelse för 

landskapet. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



2 Lagtext 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om lantbruks- och skogsnämnder 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 13 § 2 mom. i landskapslagen den 19 april 1972 om lantbruks- och 

skogsnämnder (25172) 

ändras lagens rubrik, 1-4 och 6-11 §, 1, 6 och 8 § sådana de lyder i landskaps

lagen den 20 juni 1989 (61189), samt 10 § sådant detta lagrum lyder i landskapslagen 

den 19 oktober 1993 (77/93) som följer: 

LANDSKAPSLAG 
om lantbruksnämnder 

1 § 

Kommunfullmäktige får tillsätta en lantbruksnämnd som handlägger frågor rörande 

lantbruksförvaltningen inom kommunen. Fullmäktige kan underlåta att tillsätta en 

lantbruksnämnd om dess åligganden istället kan skötas av annan nämnd eller kommun

styrelsen. 

2 § 

Tillsynen över lantbruksnämnderna utövas av landskapsstyrelsen. 

3 § 

På lantbruksnämnden ankommer: 

1) att främja gårdsbruket och dess binäringar, 

2) att lämna handräckning samt att avge utlåtanden och utredningar åt landskapets 

myndigheter och kommunala myndigheter samt 

3) att handha övriga uppgifter som anförtrotts nämnden. 

4 § 

Närmare föreskrifter om kommunala nämnders ledamöter finns i kommunallagen. 

6 § 

Den som är anställd vid penninginrättning som beviljar lån till lantbrnk ur land

skapets medel eller lån, för vilka landskapet erlägger räntegottgörelse, eller är dess 

ombud eller medlem av dess styrelse eller är ordförande eller vice ordförande i dess 

förvaltningsråd eller för dess uppdragsgivare, får icke vara medlem i en lantbruks

nämnd. 



Lagtext 3 

7 § 

Vid överklagande av lantbruksnämndens beslut gäller reglerna om rättelseyrkande 

och kommunalbesvär i kommunallagen ( I ) . Samma regler gäller om lantbruksnämn

dens uppgifter anförtrotts annan kommunal nämnd eller kommunstyrelse. 

8 § 

Kommunen kan anställa en lantbrukssekreterare, som har till uppgift att biträda 

lantbruksnämnden. Befattningen kan antingen vara huvud- eller bisyssla. En lantbruks

sekreterare kan anställas gemensamt för två eller flera kommuner. 

I 5 § avsedd person får inte utses till lantbrukssekreterare. 

9 § 
Finns det ingen lantbrukssekreterare kan kommunfullmäktige besluta att en annan 

kommunal tjänsteman eller lantbruksnämndens ordförande skall få arvode för fullgöran

de av det arbete som skulle åligga lantbrukssekreteraren. 

10 § 

Utgifterna för lantbruksnämndens verksamhet betalas av kommunen. 

För kostnader för lantbruksnämndens verksamhet har kommunen rätt till land

skapsandel enligt landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (70/93). 

11 § 

Om val av lantbruksnämnd skall kommunfullmäktige meddela landskapsstyrelsen. 

Denna lag träder i kraft den 

Genom ikraftträdandet av denna lag ändrar de tidigare inrättade lantbruks- och 

skogsnämnema namn till lantbruksnämnder och de skogliga uppgifterna överförs från 

nämnderna till landskapsstyrelsen. Redan påbötjade ärenden avseende de enskilda 

skogarna i kommunen avgörs av lantbruks- och skogsnämnderna i enlighet med land

skapslagen om lantbruks- och skogsnämnder (25172). 

Mariehamn den 19 december 1996 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Anders Eriksson 





4 Bilaga 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om lantbruks- och skogsnämnder 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 13 § 2 mom. i landskapslagen den 19 april 1972 om lantbmks- och 

skogsnämnder (25172) 
ändras lagens mbrik, 1-4 och 6-11 §, 1, 6 och 8 §sådana de lyder i landskaps

lagen den 20 juni 1989 (61/89), samt 10 § sådant detta lagrum lyder i landskapslagen 

deri 19 oktober 1993 (77 /93) som följer: 

LANDSKAPSLAG 
om lantbruksnämnder 

Gällande lydelse 

1 § 

I kommun finns en lantbruks- och 
skogsnämil:d som handlägger frågor 
rörande lantbruksförvaltningen och de 
enskilda skogarna inom kommunen. 
Kommunfilllmäktige kan dock besluta att 
indra nämnden och överföra dess ålig
ganden på annan nämnd eller kommun
styrelsen. 

2 § 

Tillsynen över lantbruks- och skogs
nämnden utövas av landskapsstyrelsen. 

3 § 

På lantbruks- och skogsnämnd an

korrtiller: 

1) att'främja gårdsbruket och dess 

binäringar;· 

2) att lämna handräckning samt att 

avge utlåtanden och utredningar åt land-

Föreslagen lydelse 

1 § 
Kommunfullmäktige får . tillsätta en 

lantbruksnämnd (tidigare benämnd lant
bruks- och skogsnämnd) som handlägger 
frågor rörande lantbruksförvaltningen 
inom kommunen. Fullmäktige kan un
derlåta att tillsätta en lantbruksnämnd 
om dess åligganden istället. kan skötas av 
annan nämnd eller kommunstyrelsen. · 

2 § 

Tillsynen över lantbruksnämnderna 
utövas av landskapsstyrelsen. 

3 § 
På lantbruksnämnden ankommer: 

1) att främja gårds bruket och , des~ 

binäringar, 

2) att lämna handräckning samt att 

avge utlåtanden och utredningar åt land

skapets myndigheter och kommunala myn-



skapets myndigheter och kommunala myn

digheter; 

3) att övervaka efterlevnaden av lands

kapslagen om enskilda skogar; samt 

4) att handha övriga uppgifter som 

anförtrotts nämnden. 

4 § 

Angående lantbruks- och 
skogsnämnd samt dess ordförande och 
övriga medlemmar gäller vad om kom
munala nämnder och kommunala för
troendemän är stadgat, såvida icke av 
denna lag annat följer. 

6 § 

Den som är anställd vid penningin

rättning, som beviljar lån för lantbmk ur 

landskapets medel eller lån, för vilka land

skapet erlägger räntegottgörelse, eller som 

är dess ombud eller medlem av dess styrel

se eller är ordförande eller vice ordförande 

i dess förvaltningsråd eller för dess prin

cipaler, får icke vara medlem i lantbruks
och skogsnämnd. 

Till medlem får ej heller utses skogs

fackman, som står i landskapsstyrelsens 

eller skogsvårdsförenings tjänst. 

7 § 

Angående besvär över lantbruks- och 
skogsnämnds beslut gäller vad därom i 

riket är stadgat om besvär över motsva
rande beslut, som fattats av lantbruks
nämnd eller skogsnämnd dock så, att 
besvär beträffande beslutets ändamålsen

lighet anföres hos landskapsstyrelsen. 

Har lantbruks- och skogsnämndens 

Bilaga 5 

digheter samt 
3) att handha övriga uppgifter som 

anförtrotts nämnden. 

4 § 

Närmare föreskrifter om kommunala 
nämnders ledamöter finns i kommunal
lagen. 

6 § 

Den som är anställd vid penningin

rättning som beviljar lån till lantbruk ur 

landskapets medel eller lån, för vilka land

skapet erlägger räntegottgörelse, eller är 

dess ombud eller medlem av dess styrelse 

eller är ordförande eller vice ordförande i 

dess förvaltningsråd · eller för dess prin

cipaler, får inte vara medlem i en Iant
bruksnämnd. 

7 § 

Vid överklagande av lantbruksnämn
dens beslut gäller reglerna om rättelseyr
kande och kommunalbesvär i kominunal
lagen (I). Samma regler gäller om lant
bruksnämndens uppgifter anförtrotts 
annan kommunal nämnd eller kommun
styrelse. 



6 

uppgifter anförtrotts annan kommunal 

nämnd eller kommunens styrelse skall 

såvitt gäller sådana ärenden gälla vad i 1 

mom. är stadgat om lantbruks- och 

skogsnämnd. 

8 § 

Kommun kan anställa en lantbrukssek

reterare, som har till uppgift att biträda 

lantbruks- och skogsnämnden. Befattningen 

kan antingen vara huvud- eller bisyssla. 

Lantbrukssekreterare får även anställas 

gemensamt för två eller flera kommuner. 

I 6 § avsedd person får inte utses till 

lantbrukssekreterare. 

9 § 

Finnes icke i kommun lantbrukssek

reterare, kan kommunens fullmäktige 

besluta,. att lantbruksf· och skogsnämn .. 

dens ordförande får uppbära ett särskilt 

månatligt arvode för handhavandet av 

uppgifter som skulle åligga lantbruks

sekreterare. 

10 § 

Utgifterna för lantbruks- och skogs

nämnds verksamhet bestrides av kommu

nen. 

För kostnader för lantbruks- och skogs

nämndens verksamhet har kommunen rätt 

till landskapsandel enligt landskapslagen om 

landskapsandelar till kommunerna (70/93). 

För i 11 § landskapslagen om enskilda 

skogar (8168) avsedda syneförrättningar 

uppbär medlem av nämnden arvode, dag

traktamente och ersättning för resekost

nader i deras helhet av landskapet. 

Bilaga 

8 § 

Kommunen kan anställa en lantbruks

sekreterare som har till uppgift att biträda 

lantbruksnämnden. Befattningen kan anting

en vara huvud- eller bisyssla. En lantbruks

sekreterare kan anställas gemensamt för två 

eller flera kommuner. 
I 6 § avsedd person får inte utses till 

lantbrukssekreterare. 

9 § 

Finns det ingen lantbrukssekreterare 

kan kommunfullmäktige besluta att en 

annan kommunal tjänsteman eller lant

bruksnämndens ordförande skall få 

arvode för fullgörande av det arbete som 

skulle åligga lantbrukssekreteraren. 

10 § 
Utgifterna för lantbruksnämndens 

verksamhet betalas av kommunen. 
För kostnader för lantbruksnämndens 

verksamhet har kommunen rätt till land

skapsandel enligt landskapslagen om ~and
skapsandelar till kommunerna (70/93). 



11 § 

Om val av lantbruks- och skogs

nämnd skall kommunens fullmäktige 

meddela Iandskapsstyrelsen. 

13 § 

Denna lag träder omedelbart i kraft 

och genom densamma upphäves lands

kapslagen den 16 april 1964 om kolonisa

tionsnämnder (13/64). 

Lantbruks- och skogsnämnd åligger att 

fullgöra även de uppgifter vilka enligt vad 

därom är särskilt stadgat och föreskrivet 

före denna lags ikraftträdande ankommit på 

kolonisationsnämnd. 
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11 § 

Om val av lantbruksnämnd skall 

kommunfullmäktige meddela landskaps

styrelsen. 

13 § 

Denna lag träder omedelbart i kraft 

och genom densamma upphäves lands

kapslagen den 16 april 1964 om kolonisa

tionsnämnder (13/64). 

Denna lag träder i kraft den 

Genom ikraftträdandet av denna lag 

ändrar de tidigare inrättade lantbruks- och 

skogsnämnerna namn till lantbruksnämnder 

och de skogliga uppgifterna överförs från 

nämnderna till landskapsstyrelsen. Redan 

påbörjade ärenden avseende de enskilda 

skogarna i kommunen avgörs av lantbruks

och skogsnämnderna i enlighet med land

skapslagen om lantbruks- och skogsnämn

der (25172). 


