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Å l a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s fra.D:l$ t ällning till Ålands landsting 
. I 

med förslag till lahd~kapslag om Esphol~ II 
benämnda naturskyddsområde. 

Det har ansetts betydelsefullt ur naturekyddssynpunkt att bevara 
en del av landskapets lövän~ar i oförändrat skick för framtiden. ! 
sädant syfte har ett antal otnräden fredats, vis sa områden förvär
vats av landskapet och lämp1iga områden avskilts från landskapets 
jord till skyddsumräden. Ett av dessa områden, kallat Espholm II 
och beläget i Ytternäs söderom Mariehamn, avskildes till s.k. all
mänt skyddsområde genom landskapslag av den 17.7 1943 (19/43). Ka
raktären av allmänt skyddsområde, varom stadgas i lagen om natur
skydq inom landskapet Åland (33/24), innebär, att området skall be_. 
Vfjif'as hel~ orört (naturskyddslagen§ 2). 

Lövängarna äro emellertid en kulturprodukt och bibehålla sin 
karaktär blott om de nyttjas på samma sätt som förr. Fä de växa 
vilt, kommer granar och askar småningom att dominera och området 
~ndrar utseende. Då syftemålet med fredningen är att bibehålla 
områdena somJövätigar, borde sådana vårdätgärtler tillåtas, som äro 
nödvähdiga härf~r. 

Naturskyddslagstiftningen kommer inom en snar framtid att revide_. 
ras i riket, varför landskapsstyrelsen anser en åtgärd i landskap.et 
i sådan riktning kunna anstå till en senare tidpunkt. För at t redan 
därförinnan kunna iståndsätta lövängen på Espholm II benämnda område, 
har landskapsstyrelsen beslutat förelägga Landstinget förslag till 
sådan revision av 1943 ärs lag, att landskapsstyrelsen tilldelas be
fogenhet att utföra behövlig upprensning på området. 

Med hänvisning till det ovan anförda får la.ndskapsstyrelsen vörQ
samt förelägga Lani stinget till antagande nedanstående 

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

om Espholm II benämnda naturskyddsområde . 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
1 §. 

För fredande av naturen på Kastelholms kungsgård underlydande Esp
holm II benämnda område i Mariehamns stad skall området åtnjuta det 
skydd, som enligt lagen om naturskydd inom landskapet Åland (33/24) 
tillkommer allmänt skyddso~åde. 

2 §. 
Landskapsstyrelsen må utan hinder av vad i 1 § är s tadgat på 
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om~åd et vidtaga sädaha åtg~rder, sd~ erfordras f8r bibehå11Jn.de av 
I 1 : 

områdetl3 lövängsnatui- :! 
Däre~t det ur forskningssynpunki anses betydelsefullt, må en 

mindre ä el av området läinnas utan värdåtgärder. 
I 

Vid fastställandet . ~v pi:'i.nciperna för områdets skötsel äger 

iands~apsstyrelsen ihhämta naturskyddsinspektörehs i riket utlåtande. 

3 §. 
, , I 1 ' 

Geriofu tlenna lag upph~ves landskapslagen den 17 juli 1943 om av-
skiljande av till Käst~lhoims kungsgård hörande Espholm II benätnnt 
område i Jomala socken till naturskyddsområde (19/43). 

Mariehamn, den 26 oktober 1961. 
På landskapsstyr elsens ~ägnar: 

.. · ~ .. J ,,,,._a.,, ( 
Lantråd HU~cv' Joha.IlSSOii~ , 

!/" I .....__ 

1 

I I 

11 

I 
I 

Lagberednings sekreterare 
~ ,,,,tt'/,cf~'f I 

lf Sundman.~ \ 

I: 


