
1988-89 L t - Hemst.mot.nr 25 - Fu 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 7I1988-89 med anledning av ltl 

Christina Hedman-Jaakkolas m.fI. 

hemställningsmotion angående beak

tande av estetiska synpunkter vid 

sprängning genom berg i samband med 

vägarbeten. 

Landstinget har den 18 november 1988 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

motionen. Utskottet har i ärendet hört miljövårdsintendenten Håkan Kulves och 

överingenjören Anders Lindholm. 

I motionen föreslås att 1andskapsstyre1sen i högre grad än hittills skulle beakta 

estetiska synpunkter vid bergsprängning i samband med vägarbeten. Då det i första 

hand gäller skärgården kunde uppgiften t.ex. anförtros en särskild skönhetsnämnd 

för skärgården. 

Utskottet har i likhet med motionärerna kunnat konstatera att det i det åländska 

landskapet finns exempel på att naturen, i samband med vägarbeten, utsatts för 

övergrepp som lämnat fula och onödiga spår. I de flesta fall är dock skadorna att 

hänföra till äldre vägbyggen. Intresset för naturvård har blivit större under senare 

år och i takt med den utvecklingen har landskapsstyrelsen ökat sina ansträngningar 

på det här området. Tidigare fanns i arbetsbeskrivningarna för vägbyggen inga 

särskilda eller få bestämmelser om att naturvårdshänsyn skulle tas vid sprängnin

garnas utförande och hur återställande och uppsnyggning skulle ske. Samtidigt som 

landskapsstyrelsens krav på entreprenörerna alltså förändrats har sprängtekniken 

utvecklats på ett sådant sätt att skadorna därigenom automatiskt minskat. 

Den viktigaste orsaken till att situationen så radikalt förbättrats är dock att 26 § 

landskapslagen om naturvård (41/77) år 198l/. ändrades (65/84) så att täkt av bl.a. 

sten, grus eller sand inte får öppnas invid allmän kommunikationsled eller på annat 

ställe i naturen om det kan innebära att vacker landskapsbild, betydande skönhets

värden eller speciella naturförekomster därigenom förstörs eller att naturförhål

landena genomgår betydande skadliga förändringar. Innan annan än husbehovstäkt 

öppnas skall tillstånd sökas hos landskapsstyrelsen. Härvid skall täktplan framläg

gas och av denna skall framgå vilka åtgärder som kommer att vidtas för att 

undanröja eller begränsa företagets skadliga inverkan på naturmiljön. Landskaps

styrelsen kan sedan vid beviljandet av tillstånd föreskriva de villkor som från 
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naturvårdssynpunkt kan anses påkallade. I de fall då landskapet är vägbyggare 

fungerar det i praktiken så att täktplan uppgörs separat om det är fråga om en från 
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vägbygge,t fristående täkt, medan s.k. sidotäkter intas direkt i vägplanen utan 
·:. ·,:, 

särskild täktplan. 
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Sedan denna lagändring genomfördes har en avsevärd förbättring skett på det här 

området. Sist och slutiigen måste det dock konstateras att de ekonomiska hänsynen 

ibland går före naturvårdssynpunkterna. Med hänsyn till de förbättr:ingar som 
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åstadkommits finner utskottet inte skäl att föreslå att några särskilda årgärder 
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vidtas, men vill framhålla vikten av att landskapsstyrelsen i samband med olika 

vägbyggen där bergsprägningar och annan förfulande täktverksamhet förekommer 

särskilt tillser att tillräckliga ekononiiska resurser avsätts för återställande av 

naturen. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget förkastar , ,hemställ

ningsmotion nr 25/1988-89. 
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Mariehamn den 3 januari 1988 

På finansutskottets vägnar: 

: .. ~ .. 
Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

' ... -: 

.f ,: 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

.. viceordföra~den K~rl Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Mattsson och Salmen. 


