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LANDSKAPSSTYRELSENS FIW1STÄLLNING till Landstinget med förslag till landskapslag angående
tillämpning av lagen om växtskydd i landskapet
Åland.
Enligt 13 § l mom. 8 punkten självstyrelselagen hör lagstiftning om växtskydd till landstingets lagstiftningsbehörigheL På grund härav äger icke den
1 riket gällande lagen den 5 juni 1925 om växtskydd (FFS 202/25) tillämpning
i landskapet Åland.
Lagen om växtskydd syftar till att skydda växter mot växtförstörare . Med
växtförstörare avses enligtr ·l § lagen om växtskydd, djur eller växter vilka
i något utvecklingsskede omedelbart eller medelbart förorsakar eller kan förorsaka skada å vilt växande eller odlade växter eller produkter av dessa . statsrådet ges i lagen rätt att fatta beslut om vilka djur och växter som bör anses
vara i lagen om växtskydd avsedda växtförstörare.
I fråga om växt- och djurarter vilka genom statsrådets beslut förklarats
som växtförstörare, kan särskilda i lagen föreskrivna åtgärder vidtagas för
bekämpning och förhindrande av spridning av dem.
Då det är viktigt att de åtgärder för bekämpning och förhindrande av spridning av växtförstörare som vidtages i riket också kan vidtagas i landskapet
borde lagen om växtskydd också bringas i kraft här. Emedan landskapsstyrelsen
saknar tillräckliga resurser på detta område skulle handläggandet av växtskyddsfrågor i landskapet, vilka enligt självstyrelselagen ankorrrrner på landskapets
förvaltningsmyndigheter genom överenskommelseförordning överflyttas till växtskyddsmyndigheterna i riket sedan landskapslagen trätt i kraft. Härvid skulle
stadgas att landskapsstyrelsen skall höras i frågor som berör landskapet Åland,
såframt icke ärendets brådskande natur omöjliggör detta .
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande
La n d s k a p s l a g
angående tillämpning av lagen om växtskydd 1 landskapet Åland.
I enlighet med Landstingets beslut stadgas:
Lagen den 5 juni 1925 om växtskydd (FFS 202/25) samt däri senare gjord ändring,
skall, jämte med stöd av densamma ·1utfärdade bestämmelser, äga tillämpning i landskapet Åland.
Sker framdeles ändring av den i l mom. avsedda lagen eller i de med stöd av
densamma utfärdade bestämmelserna skall ändringarna gälla på Åland från tidpunkten från deras ikraftträdande i riket . ·
Mariehamn den 2 juli ·1 976.
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