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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 17/1976-77 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

om bekämpning av flyghavre. 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt lag

utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört t.f. landskapsagronomen 

Viking Nyman och agronomen Per-Olof Böckelman, vördsamt anföra följande. 

Det föreliggande lagförslaget är närmast att hänföra till växtskyddslagstift

ningen, angående vilken 1andstinget, med stöd av 13 § l mom. 8 punkten självsty

relselagen äger behörighet att lagstifta, men berör i väsentliga delar även 

handeln med utsäde, för vilken åter lagstiftningsbehörigheten, enligt 11 § 

2 mom. 10 punkten självstyrelselagen, är Lärbehållen riksdagen. Emedan dock 

lagförslaget till dessa delar helt motsvarar rikets lag om bekämpning av 

flyghavre (FFS 178/76), 10 §och 11 §i den form de återfinnes i regeringens 

proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändring av lagen om 

bekämpning av flyghavre (Prop.nr 194/1976 rd.), anser utskottet att det före

slagna lagförslaget faller inom ramen för landstingets behörighet att lagstifta , 

Lagutskottet har erfarit, att odlingsmarkerNa inom landskapet redan vid en år 

1972 verkställd inventering befunnits vara tämligen svårt angripna av flyg

havre, varvid de värsta härdarna konstaterades finnas på fasta Åland, speciellt 

kanske härvid inom Saltviks kommun. Dock konstaterades flyghavre förekomma i 

samtliga åländs~kommuner där spannmålsodling idkades. Dessutom har utskottet 

erfarit, att verkligt effektiva bekämpningsåtgärder mot flyghavrens spridning 

icke har satts in åtminstone under de senaste åren . situationen kan knappast 

heller på annat sätt förutsättas bli förbättrad, eftersom flyghavre bibehåller 
sin grobarhet mycket länge. 

Lagutskottet har också noterat, att även om lagförslagets 2 § förbjuder för

säljning och annan användning, som kan medföra spridning av flyghavre, av spann

mål m.m.som härrör från område där flyghavre påträffats, detta icke nödvändigt

vis innebär att en odlares hela skörd måste förstöras, Skörden kan även då 

användas, under förutsättning att eventull flyghavre förlorar sin grobarhet, 

till exempel genom att spannmålen finmales eller kokas. 

I framställningens 10 § har utskottet utbytt ordet'indrivas'mot ordet 'nåföras' 

emedan en avgift först måste påföras för att i ett senare skede indrivas. 

Lagstiftningsbehörigheten angående utsökningsväsendet är förbehållen rikets 
myndigheter. 
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Slutligen har utskottet funnit att kostnaderna för bekämpningsmedel icke i 

dagens läge kommer att uppgå till mer än maximalt 250mark per hektar, medan 

däremot bekämpningsåtgärderna såsom sådana kan bli betungande för markinneha

varen genom att de är arbetsdryga , Utskottet anser därför att eventuell er

sättning ur landskapsmedel bör utgå endast om de direkta kostnaderna för be

kämpningsåtgärderna blir ekonomiskt betungande, varvid vederbörande markinne

havares möjligheter att helt eller delvis deltaga i utgifterna också skulle 

tillmätas betydelse. 

Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte godkänna lagförslaget 

sålydande: 

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

om bekämpning av flyghavre , 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1-9 §§, 

(Som framställningen). 

10 §. 

Fullgör områdets innehavare icke i 9 § avsedd skyldighet och gör han 

det icke ens på anmaning av jordbruksbyrån, kan landskapsstyrelsen om för

summelsen föranleder uppenbar fara för att 'flyghavre sprides, låta verkställa 

åtgärder för utrotande av flyghavre på den försumliges bekostnad, likväl så, 
l 

att endast med beaktande av den försumliges ekonomiska ställning skäliga kost- 1 · 

nader får påfö~as , Kostnaderna får indrivas i den ordning som gäller för in- l 

drivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. 

(Som framställningen). 

Mariehamn den 15 december 1976. 

11-16 §§. 

På 
o~?'~aru:~ 

, an-Erik L;in~ 
ordförande 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson(delvis), 

samt ledamöterna Dahlman, Berg och Elmer Jansson, 


