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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till 

landskaps1ag om tillämpning i landskapet 
Aland av vissa författningar rörande 

växt skydd. 

Genom landskapslagen angående tillämpning av lagen om växt~kydd 

i landskapet Aland ( 42/77) beslöt landstinget att den i riket, gällande reg

ler ingen rörande växtskydd, lagen om växtskydd (FFS 202/25) 

och de bestämmelsJr som utfärdats med stöd av den, skulle 

gälla i landskapet. Lagen om växtskydd har upphävts och ersatts 

av en ny lag, växtskyddslagen den 13 februari 1981 (FFS 127/81). 
Enligt landskapsstyrelsens uppfattning är det önskvärt 

att reglerna rörande växtskyddet i landskapet i huvudsak 

överensstämmer med motsvarande regler i riket. På grund härav 

bör den gällande landskapslagstiftningen om växtskydd ändras 

så att den med få undantag kommer att överensstämma med de 

regler som numera gäller i riket. Eftersom de ändringar som 

erfordras är omfattande, föreslår landskapsstyrelsen att land

skapslagen angående tillämpning av lagen om växtskydd i land

skapet Åland ersätts med en ny landskapsläg rörande växtskydd. 
IIHrvid är det, med tanke på det internationella och framför 

allt det nordiska samarbetet i växtskyddsfrågor, mest ändamåls

enligt att de i riket gällande författningarna, växtskydds

lagen ochförordningen om förebyggande av införsel till landet 

av växtförstörare (FFS 173/80), med vissa undantag bringas i 

kraft i landskapet genom en blankettlag. 

I 9 § växtskyddslagen förutsätts att det skall tillsättas 

en cblegation med uppgift att följa utvecklingen i frågor 

som gäller växtskyddet och avge utlåtanden samt framställa 
förslag och ta initiativ i dylika ärenden. En delegation 

med motsvarande uppgifter kan inte anses erforderlig i landskapet 

bland annat beroende på de små förhållandena i landskapet. 

En annan orsak härtill är den omständigheten att ändringar 

i riket av bestämmelserna om växtskyddet, ändringar som i 

regel skulle tillkomma på initiativ av den i riket verksamma 

delegationen, i landskapet automatiskt skulle tillämpas på 
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grund av bestämmelserna i lagförslagets 1 §, Med anledning 

härav har landskapsstyrelsen för avsikt att inte tillsätta 

en permanent delegation för handhavande av växtskyddsfrågor. 

I 10 § l mom. förordningen om förebyggande av införsel 

till landet av växtförstörare föreskrivs att sundhetscertifikat 

skall vara uppgjort på finska, svenska, engelska eller tyska 

språket. Med hänsyn till landskapets status kan det inte anses 

godtagbart om sundhetscertifikat är uppgjort enbart på finska 

språket. För den skull föreslår landskapsstyrelsen att 

sundhetscertifikat gällande växter som importeras till land-

s kapet skall vara uppgjort åtminstone på svenska, engelska 

eller tyska språket. 

Bestämmelserna i lagförslagets 3 och 4 §§ gäller handhavande 
av förvaltningsuppgifter i anslutninp till växtskyddct. Efter

som det i 19 § 2 mom. självstyrelsela1en stadgas att förvalt

ningen tillkommer landskapet inom områden där landskanet 

äger rätt att lagstifta, skall bestämmelserna endast anses som 

ett förtydligande av sagda förhållande. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs kändstinget till 

antagande 

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

angående tillämpning i landskapet Åland av vissa författningar 

rörande växtskydd. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

Växtskyddslagen den 13 februari 1981 (FFS 127/81) och för

ordningen den 27 februari 1981 om förebyggande av införsel 
till landet av växtförstörare (FFS 173/81) skall såsom i denna 

lag är stadgat äga tillämpning i landskapet Åland; 
De i 1 mom. nämnda författningarna skallt med i denna lag 

stadgade undantag, tillämpas i landskapet sådana de lyder 

när denna lag träder i kraft. Sker därefter ändring i sagda 
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författningar skall de ändrade bestämmelserna, om inte annat 

följer av denna lag, gälla i landskapet från tidpunkten för 
deras ikraftträdande i riket. 

2 §. 

Vad i de i 1 § nämnda författningarna är föreskrivet om 
import eller införsel till landet skall avse import eller in
försel till landskapet. 

Sundhetscertifikat, som enligt de i 1 § nämnda författningar
na erfordras för import av växter, skall vara avfattat på 
svenska, engelska eller tyska språket. 

3 §. 
De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § nämnda för

fattningarna ankommer på rikets myndigheter skall, såvida 
fråga inte är om riksförvaltningen förbehållna angelägenheter, 

i landskapet omhänderhas av landskapsstyrelsen. 

4 §, 

Kostnader och skador till följd av åtgärder som landskaps
styrelsen vidtagit med stöd av denna lag skall ersättas ur 
landskapets medel. 

5 §. 

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och till
lämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom landskaps
förordning. 

6 §, 

Denna lag träder i kraft den . Genom lagen 
upphävs landskapslagen den 23 maj 1977 angående tillämpning 
av lagen om växtskydd i landskapet Aland (42/77). 

Mariehamn den 7 oktober 1981 

V i c e 1 a n t r å d Ragnar Erlandsson 

Extra lagberedningssekreterare Lars Karlsson~ 


