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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTE'TS 

BETÄNKANDE nr 20/1988-89 med an

ledning av ltl Barbro Sundbacks m.fl. 

hemställningsmotion till landskapssty

relsen angående inrättande av ett säl

skyddsområde. 

Landstinget har den 2 december 1988 inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtan

de över motionen. Utskottet, som i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Karl

Göran Eriksson, vatteningenjören Bror Johansson och miljövårdsintendenten Håkan 

Kulves får med anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen i brådskande ordning inrättar ett säl

skyddsområde i landskapet för att förhindra utrotning av gråsälen i Östersjön. 

I likhet med motionärerna anser utskottet att miljögifterna för närvarande är det 

största hotet mot gråsälen. Enligt utskottets uppfattning skulle dock ett inrättande 

av ett sälskyddsområde inte som sådant ha någon större effekt på gråsälstammens 

hälsotillstånd, eftersom föroreningskä!lorna skulle kvarstå. 

Utskottet har erfarit att det i landskapet sedan tio år tillbaka i tiden och delvis i 

samråd med Världsnaturfonden pågår en diskussion om ett sälskyddsområde på 

åländskt territorium. Ett av de starkaste motiven var tidigare att jakten på säl 

decimerar stammen. Behovet av ett sälskyddsområde är dock av denna orsak inte 

längre aktuellt eftersom säljakten numera är förbjuden och gråsälen härigenom 

fredad. 

Utskottet har erfarit att det inom Finlands gränser finns fem platser där gråsäl 

vistas i större mängd och vilka kunde komma i fråga som sälskyddsområden. Två av 

dessa områden, nämligen Märket och Karlbybådan, är belägna i åländska vatten. 

Eftersom ägoförhållandena för båda områdena är komplicerade, för Märket såtillvi

da att ett ingripande endast kan ske i samråd med svenska myndigheter och för 

KarlbybA1d~n såtillvida ~fr ,vattenområdena är samfällda, anser utsko~tet a:tt 'd~t r 
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praktiken endast är möjligt att på lång sikt planera för ett sälskyddsområd~ i 

landskapet. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 21/1988-89. 
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Mariehamn den 18 april 1989 
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Närvarande vid ~rendets .. avgöraf1de beh.an<W,qg:. ordtör anden . Anders . E,riksson, . 

viceordföranden .Hedman-J aakkola samt Jed~mötema Harry· Erikssont Holmberg: och 
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Söder lund. 
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