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LJ\NDSKAPSSTYI<.ULSlNS FRAMSTJi.LL:\ JNG 

till Landstinget med förslag till 

I) landskapsL1g angt1('JHle iindring ;1v 

J;:indskapslagcn om n~1turv{1rd, 

2) landskapslag angående ändring av 

2 § landskapslagen om kommunalskatt p:i 

inkomst . 

.Enligt 14 § lan<lskapslagen om naturvård (41/77) kan marktlgnrc 

~nh~lla om inrilttande av naturreservat på honom tillhörigt område 

för viss tid, dock minst tio år. För fredningen utgår ingen ersiltt

ning, nt1got som är fallet niir !redningen sker genom cxpropri;1tio11. 

131.a. av denna anledning har institutet i fr[tgn tilltimpats i dtt 

ringa utsträckning. Som en följd härav torde det vara motiverat 

att istället anta de i riket för motsvarande fall gällande reglernni 

enligt vilka markägare kan avtala med staten om ständig fredning 1not 

ersättning i ett för allt (lagen om naturskydd, FFS 71/23, ändrad 

senast genom Ff.S 594/81). Ersiittningcn utgör sk;ittcfri inkomst rör 

mottagaren (FFS 595/81). 

Samtidigt med förenämnda regler infördes även regler om ersätt

ning ur statens medel tjll kommuner som lör vidUinnas minsknjng ;1v 

skatteinkomster till följd av fredning av skogsomr[1den. )\ven dess;1 

regler torde det vara skäl att införa i landskapslagen om naturvård. 

Detsamma gäller de regler beträffande ersättning för förvägrat 

täkttillstånd som numera gäller i riket (8 § marktäktslagen, rrs 
555/81). I sammanhanget har även landstingets hemställan i anlcd-

11 i ng av motion 05/1982-83 beaktats. Slutligen torde det även finnas 

orsak att i landskapslagen om kommunalskatt på inkomst (45/70) inta 

en hänvisning till bl.a. landskapslagen om naturv~rd. 

Med htlnvisnlng till det anförda föreläggs landstinget till an

tagande följande lagförslag: 

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

angående ändring av landskapslagen om naturv5rd. 

I enlighet med landstingets beslut 

~12Pb_~~~ 18 § lan<lskapsL1gen den 23 maj 1977 om naturvård (41/77) 

och 

~n<:!_ras lagens 14 § 1 mom., 26 § 2 och 3 mom. och 32 ~, av dessa 



- 7 -

lagrum 26 § 2 och 3 morn. sådana de lyder i lanclskapslagcn den 

6 maj 1980 (30/80), samt 
f~_g~~ till 26 § ett nytt S mom. och ti11 lagen en ny 10:1 § 

som L"i51jcr: 

lOa §. 

Till kommun där naturreservat är beläget betalas utan särskild 

ansökan ur landskapets medel ersättning för den minskning av skatte

inkomsterna från skogsbruket som inrättandet av naturreservatet för

anlett. Ersättningen betalas kalenderärsvis av landskapsstyrclscn. 

14 §. 

Onskar markägare att naturreservat inrättas p{1 omr{1de som han iigcr, 

skall han ansöka därom hos landskapsstyrelsen. 

26 §. 

För öppnande av annan än husbehovstäkt fordras landskapsstyrelsens 

tillstånd. När tillstånd söks skall sökanden framlilgga en täktplan j 

enlighet med av landskapsstyrelsen fastställda anvisningar. Täktplanen 

skall innehålla utredning om de åtgärder som kommer att vidtas för 

att un<lanl'i..ija eller begriinsa Cörctagcts sk.:1dllg.:1 inverkan p:i n:1tun11i 1-

jön. Vid beviljande av ansökan kan landskapsstyrelsen föreskriva 

sådana villkor som från naturvärtlssynpunkt anses påkallade. 

Innan ansökan om täkttillständ slutligt prövas skall landskapsstyrcl

scn inhämta yttrande över planen från den kommun där täkten är avsedd 

att öppnas. 

liar täkttillstånd genom avgörande som vunnit laga kraft förvägrats 

och kan markägaren inte använda marken för jord- eller skogsbruk, 

byggande eller liknande änclam[il som medrör sl<Li1ig nytt.:1, iir landsk;1pct 

skyldigt att lösa in området, när ägaren det kräver. liar Jack ansökan 

om täkttillstånd avstyrkts av den kommun där området är beläget, är 

kommunen inlösningsskyldig. Även i sistnämnda fall ankommer dock inlös

ningsskyldigheten på landskapet, såvida området enligt lantlskapsstyrel

sens bedömning med hänsyn till naturvården är av särskild betydelse. 
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3 2 § • 

Till ägaren av naturreservat som avses i 14 § betalas ur land

skapets medel ersättning för de ekonomisk:1 förluster \·iJk:1 L111 

~samkas genom de begränsningar i nyttjanderätten som följer :1v fred

ningsbcslutet. Ersättningen betalas i enlighet med i riket rör 

motsvarande fall gällande grunder. Beslut om fredning får fattas 

först sedan markägaren förklarat sig nöjd med <len ersättning som 

erbjudits. 

Vid fastställandet av ersättning som skall erläggas enligt 

<lenna lag skall, om inte annat är föreskrivet, bestämmelserna I 

landskapslagen om expropriation av fast egendom och särskilda 

rättigheter i<lktt;1s. 

Denna lag trUJcr i kr,1ft den 

Lagens bestämmelser tillämpas inte i fråga om naturreservat 

som inrättats före lagens ikraftträdelsedag. 

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

angående ändring av 2 § landskapslagen om kommunalskatt på 

inkomst. 

I enlighet med landstingets beslut fogas til~ 2 § landskapslagcn 

den 1 7 au g u s t i 1 9 7 6 om k o mm u n a 1 s k a t t p t1 inkom s t ( 4 S / 7 6 ) c t t ny t t 

2 mom., som följer: 

2 § • 

förekommer i de 1 § avsedda författningarna hänvisningar till 

lagrum i sådana i riket gällande författningar som äger motsvarig

het i landskapet, skall hänvisningarna, såvitt glillcr kommun<1l

beskattningen, anses avse de bestämmelser i landskapslagstiftningcn 

som sålunda är i frfrga. 

Mariehamn den 28 oktober 1983. 

L a n t r ii d Fo1ke lVoivalin 

Lagberedningschef Christer Jansson. 


