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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

10/ 1985-86 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av 1 § landskaps

lagen angående tillämpning i landska

pet Åland av vissa · riksförfattningar 

rörande bekämpningsmedel. 

Landstinget har den 20 december 1985 inbegärt lagutskottets yttrande över 

framstäl!ningen. Utskottet, som hört landskapsveterinären Rolf Vennström, får 

härmed vördsamt anföra följande. 

I framställningen föreslås en ändring av gällande landskapslags 1 § så att den nya 

förordning om bekämpningsmedel som i riket utfärdades den 24. februari 1984 (FFS 

211/84) skulle bringas i kraft även i landskapet. 

Den riksförordning, som nu föreslås träda i kraft även i landskapet, innehåller vissa 

nyheter i jämförelse med 1970 års förordning. Bl.a. ställs högre krav på sökanden i 

fråga om de utredningar angående bekämpningsmedlens egenskaper som skall 

tillställas vederbörande myndigheter i samband med ansökan om registrering av 

preparatet. Godkännande av bekämpningsmedel är numera tidsbegränsade till fem 

år, varefter godkännandet kan förnyas om förutsättningar härför fortfarande finns. 

På jordbruksstyrelsen ankommer att föra ett bekämpningsmedelsregister över 

godkända preparat. 

Handläggningen av bekämpningsmedelsärenden har genom den nya förordningen i 

riket i huvudsak överförts från växtskyddsanstalten till jordbruksstyrelsen. Jord

bruksstyrelsen är även den ledande tillsynsmyndigheten beträffande efterlevnaden 

av bestämmelserna om bekämpningsmedel. Uppgifter av det slag som ankommer på 

jordbruksstyrelsen i riket och på dess distriktsförvaltning handläggs i landskapet 

huvudsakligen av landskapsstyrelsen och härvid närmast av dess jordbruksbyrå. 

Byråns tjänstemän kommer sålunda i framtiden att I högre grad än tidigare bli 

delaktiga i övervakningen av hanteringen av bekämpriingsmedel. Utskottet vill i 

sammanhanget hänvisa till vad det uttalade i sitt betänkande nr 7I1981-82 

angående handläggningsordningen för olika ärenden rörande bekämpningsmedel. 
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Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

med följande ändring: · 

Landskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen angående tillämpning i landskapet Äland 

av vissa riksförfattningar rörande bekämpningsmedel. 

{Ingressen lika som i framställningen). 

l §. 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1986. 

Mariehamn den 7 januari 1986. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, ledamo

ten Börje Eriksson samt ersättarna Boman och S-0 Lindfors. 


