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LAGUTSKOITETS BETANK.t\NDE nr 11 /1981-82 med anledning av ltm S.-0.Lindfors' m.fl. lagmotion
med förslag till landskapslag angående upphävande av landskapslagen om ägofredsföreningar.

Landstinget har inbegärt lagutskottets utlåtande över ovan nämnda lagmotion. Utskottet får med anledning härav vördsamt anföra följande.
Utskottet konstaterar att landskapslagen om ägofredsföreningar (4/33)
i många avseenden är föråldrnd och ti l1 sitt irmchåll dessutom så kompl i~

Emellertid har utcerad att dess praktiska betydelse·.' blivit ringa.
skottet erfarit att landskapets skärgårdsnämnd så sent som i mars 1981
hos landskapsstyrelsen anhållit om utökade informationsåtgärder gentemot
jordbrukare i skärgården om möjligheterna till samfällt betande. Nämnden
föreslår samtidigt att landskapsstyrelsen skulle bistå intresserade jordbrukare att bilda ägofredsföreningar eller andra sammanslutningar för att
frärnja hållandet av husdjur i skärgården. Sådana åtgärder anses kurma
bidra till att öka avkastningen av jordbruket i skärgården.
Landstinget har den 22 januari
1981 hemställt om en översyn av landskapslagen om stängselskyldighet (29/69). Detta ärende finns upptaget
på landskapsstyrelsens lagberedningsprogram för 1982.I samband med beredningen av lagförslaget kan man enligt utskottets uppfattning nännarc
utreda möjligheten av att upphäva lagstiftningen om ägofredsföreningar
och vid behov i stället inarbeta vissa bestämmelser härifrån i en reviderad lag om stängselskyldighet.
Det kan enligt utskottets mening i regel inte anses vara fullt ändamålsenligt att landstinget på basen av enskilda lagmotioner upphä\ergällande
landskapslagstiftning. Utskotten har sällan möjlighet att göra de noggrannare helhetsbedömningar och eventuella specialutredningar som företas
av landskapsstyrelsen och lagberedningen. Däremot anser utskottet skäl
föreligga för landskapsstyrelsen att med jämna mellanrum granska gällande
lagstiftning och till landstinget inkomma med förslag om upphävande av
sådana bestämmelser som beftmnits föråldrade eller oändamålsenliga.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå

att Landstinget måtte dels förkasta lagmotionen
nr 14/1981-82, och

dels hemställa hos landskapsstyrelsen om att l
s;1mh~nd med
översynen av bndskapslagen om stängselskyldighet granska lan.dskapslagen om ägofredsföreningar och inkomma
med härav påkallade lagstiftningsförslag,
Marieharnn den 12 januari 1982.
På lagutskottets vägnar:
Sune Eriksson
vice ordförande
Lars Ingmar Johansson
sekreterare.

Närvarande i utskottet:v.ordf, Sune Eriksson, ledamöf. Roald'Karlsson, Bert
Häggblorn samt ersättaren Olof M. Jansson.

