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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om Nåtö 

naturskyddsområde. 

Medelst landskapslagen den 16 april 1964 om Nåtö naturskydds

område (17/64) har landskapets fastigheter på Nåtö avskiljts till 

ett allmänt naturskyddsområde. Redan därförinnan hade dock genom 

landskapslagen den 17 juli 1943 landskapet tillhöriga i samma by 

belägna holmen Jungfruskär avsatts till skyddsområde, varvid av

sikten närmast var att skydda de på Jungfruskär befintliga idegrans 

bestånden. 

Jungfruskär har för närvarande ställning som särskilt natur

skyddsområde. Emellertid äger Jungfruskär även andra naturvärden 

än de ovan berörda idegransbestånden, varför områda borde erhålla 

ställningen av allmänt naturskyddsområde. Då rationella skäl ej 

föreligger att inom samma by upprätthålla två allmänna skyddsom

råden~ föreslås att de bägge skyddsområdena sammanslås, varvid 

landskapslagen om Jungfruskär skulle upphävas och Jungfruskär 

stället medtagas i den i 1 § landskapslagen om Nåtö naturskydds

område ingående förteckningen över de fastigheter som ingår i 

Nåtö naturskyddsområde. Lägenheten Norrgårds registernummer an-
. . f"" k . t. 12 R . t t .. d k 3 21 gives i ortec ning ill 3~. egis ernumre ar oc numera ~. ~., 

varför lagtexten bör ändras i enlighet härmed. 

I ovannämnda förteckning omnämnes ett flertal holmar, vilka till 

hör de i förteckningen nämnda fastigheterna. Då dessa holmar är 

fredade även utan särskilt omnämnande föreslås att holmarna ej 

alls omnämnes i lagtexten. De holmar som tillhör skyddsområdet 

torde i stället lämpligen kunna uppräknas i de ordningsstadgar 

som utfärdats för skyddsområdet. För klarhetens skull bör i för

teckningen dock nämnas att naturskyddsområdet omfattar även de 

vattenområden som tillhör fastigheterna. Omnämnande härom intogs 

ej då lagen stiftades, enär vattnen då var oskiftade. 

Möjligheten att företaga röjningar i idegransbestånden på Jung

fruskär bör fortsättningsvis bibehållas. Fördenskull bör 2 § i 

sistsagda lag kompletteras med en bestämmelse härom. 

Då behov kan föreligga att draga ägovägar samt elektricitets

och telefonledningar över Nåtö naturskyddsområde föreslås att 2a § 

kompletteras med en bestämmelse härom. Samtidigt bör bestämmelserna 

i 2 och 2a §§ om hörande av rikets naturskyddsinspektör upphävas, 
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enär de enligt lagen på honom ankommande uppgifterna numera kan 

handhavas av miljövårdsbyrån. 

Då möjligheten att sälja fiskekort bör lagfästas på samma sätt 

som skett beträffande Björkörs naturskyddsområde, föreslås att i en 

ny 2b § skulle stadgas att fiskekort, berättigande till fiske med 

andra krokredskap än gäddrev och gäddsax skulle kunna utgivas 

tiden 16.6 - 31.3. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om Nåtö naturskyddsområde. 

I enlighet med Landstingets beslut ändras 1 § ' 2 § 4 mom. och 

2a § landskaps lagen den 16 april 1964 om Nåtö naturskyddsområde 

(17/64) av dessa lagrum 2a § sådan den lyder l landskapslagen den 

15 april 1969 (20/69), samt fogas till lagen en ny 2b § som följer: 

1 §. 
Lägenheterna Jungfruskär RNr 1 1 5, Norrskiftet RNr 2 23, Mellan

gård RNr 3b, Sjövall RNr 39 och Norrgård RNr 3 21 i Nåtö by i Lem

lands kommun skall jämte tillhörande vattenområden åtnjuta det 

skydd, som enligt landskapslagen om naturskydd inom landskapet 

Äland (33/24) tillkommer allmänt skyddsområde. 

2 §. 

På Jungfruskär får utföras sådana röjningsarbeten som erfordras 

för landskapsvården och idegransbeståndets utveckling. 

2a §. 
Utan hinder av vad i 1 § är stadgat får landskapsstyrelsen vid

taga i landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Äland (23/57) 

förutsatta åtgärder för byggande och underhåll av allmänna vägar 

över området, dock så att i 40 § 3 mom. sistsagda lag förutsatta 

åtgärder inom vägs frisiktsområde såvitt möjligt bör ske enligt 

miljövårdsbyråns anvisningar. 

Med landskapsstyrelsens medgivande kan över området dragas 

ägovägar samt elektricitets- och telefonledningar. 

2b §. 
För tiden 16 juni - 31 mars kan landskapsstyrelsen utgiva sär

skilt fiskekort, vilket berättigar till fiske under viss tid med 

krokredskap, dock ej med gäddrev eller gäddsax. Avgiften för sagda 

kort fastställes av landskapsstyrelsen. 
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Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1975 och genom densamma 

upphäves landskapslagen den 17 juli 1943 om avskiljande av Jung

fruskär holme i Lemlands skärgård ti l l särskilt naturskyddsområde 

(20/43). 

Mariehamn, den 6 mars 

L a n t r å d 

Lagberednings sekreterare 
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