1978-79 Lt - Hemst.mot.nr 70 - Fu.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 19/1978-79
med anledning av ltm Göran Bengtz~ m.fl.
hemställningsmotion till landskapsstyrelsen
om åtgärder att för allmänt rekreationsbehov
avdela lämpliga områden på av landskapet ägda
markområden.
Landstinget har över ovannämnda hemställningsrnotion inbegärt finansutskottets
yttrande.
Utskottet har i ärendet hört landskapsagronomen Jan Karlsson och miljövårdsintendenten Håkan Kulves.
I

Utskottet har vid behandlingen av motionen utgått från att förslaget inte gäller
speciella rättigheter såsom jakt och fiske. Landskapet äger i dag uppskattningsvis c. 3.000 ha land och betydande vattenområden. Landområdena är av rätt skilda
slag såväl ifråga om juridisk status som i övrigt i fråga om karaktär och
naturförhållanden. Det pågående arbetet
med upprättandet av ett fastighets-iegi9:er konuner att så småningom kunna ge klarare besked i alla ovan
nämnda avseenden över landskapets fastighetsinnehav. Allmänt kan sägas att
landskapets områden redan utan särskilda åtgärder har stor betydelse för allmänhetens friluftsliv och rekreation. Vissa områden är avsatta till naturskyddsändamål menlbortsett från de begränsningar som gäller för naturskyddsområdena~
är landskapets marker öppna för vistelse inom de ramar som allemansrätten
medger.
På åtgärd av miljövårdsbyrån har på vissa speciellt frekventerade områden
(Husö, Nåtö) arrangerats naturstigar, rastplatser m.m. Skogsbruksbyrån har
på Kastelholms gårds marker ordnat en s.k. skogsstig. Ytterligare insatser
av detta slag fordrar tillskott av resurser.
Av större betydelse för allmänheten är dock möjligheten att fritt få vistas
i naturen
utan att för den skull tycka sig göra intrång på andras
ägor. Utskottet anser att den aspekten är viktigast i sanunanhanget och att
landskapets markområden på detta sätt bör stå till disposition. Givetvis bör
även beaktas möjligheten att lämpliga platser avstås till kommunerna i den
mån dessa för allmänt rekreatimns.behov-1.simplatser o.dyLönskar disponera områden och där göra erforderliga anordningar.: Däremot finner utskottet inte
motiverat att landskapet annat än på speciella platser vidtar sKlana arrangemang .
Ej heller omfattar utskottet tanken på att speciella platser skulle avdelas
för friluftsliv eftersom detta bl.a. ställer krav på arrangemang eller anord-
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ningar av olika slag. Det finns enligt utskottet t.o.m.anledning att i vissa
fall pröva möjligheterna att lätta på de begränsningar; t.ex. ifråga om gränsdragningari som gäller för vissa naturskyddsområden.
Även om utskottet sålunda icke omfattar tanken på att avdela vissa områden bör
allmänheten ges bättre information om de områden både på fasta Åland och
skärgården som ägs av landskapet och som kan utnyttjas av allmänheten.
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Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå
att landstinget måtte förkasta hemställningsmotionens kläm och bringa betänkandets motivering till landskapsstyrelsens kännedom.
Mariehamn den 10 april
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tets vägnar:
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Henrik Gustafsson
sekreterare.

Närvarande i utskottet:ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf samt ledamöterna Elmer Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund.
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