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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

20/1990-91 med anledning av ltm Las

se Wiklöfs m.f 1. hemställningsmotion 

till landskapsstyrelsen om utarbetande 

av åtgärdsprogram för skydd av hotade 

växtarter och deras miljöer. 

Landstinget har den 3 december 1990 inbegärt lagutskottets yttrande över motio

nen. Utskottet, som hört miljövårdsintendenten Håkan Kulves, får härmed anföra 

följande. 

Motionärerna konstaterar att skyddet av utrotningshotade naturtyper och växtarter 

måste säkerställas. Ett särskilt åtgärdsprogram för ändamålet efterlyses därför i 

motionen. 

Bestämmelser till skydd för växt- och djurarter ingår i 4 kap. landskapslagen om 

naturvård (41/77). Lagens 19 § ger landskapsstyrelsen rätt att besluta om 

fridlys,ning av växter och djur. Landskapsstyrelsen kan dessutom besluta att en viss 

art skall förklaras som särskilt skyddsvärd om den är fridlyst men risk ändå uppstår 

för att den skall försvinna. Påkallar skyddet av en viss växtart som förklarats som 

särskilt skyddsvärd inskränkningar i markanvändningen bör landskapsstyrelsen avta

la med markägaren om detta. I avtalet kan även överenskommas om att 

landskaps~tyrelsen ersätter de förluster inskränkningarna åsamkar markägaren. 

Landskapsstyrelsens fridlysningsbeslut ses över med jämna mellanrum. Det senaste 

beslutet angående fridlysning av vilt växande träd, buskar och örter gavs i mars 

1990 (30/90). Beslutet omfattar drygt 50 växter, av vilka mera än hälften även 

förklarats som särskilt skyddsvärda. 

I ordinarie budgeten upptas årligen medel att utges bl.a. som s.k. intrångsersätt

ning. Totalbeloppet utgör i 1991 års budget 150.000 mark (mom. 27 .30.62). 

Enligt vad utskottet inhämtat har 1andskapsstyrelsen avtalat med Helsingfors 

universitets .botaniska ins,titution om en systematisk inventering av hotade växtar

ter i landskap~t PS~ ()ffi utarbetande av skötselplaner för de växtplatser där sådana 

växter förekommer. Projektet är nu inne på sitt tredje år och är avsett att pågå i 

sammanlagt fem år. FC>~ .. ändamålet finns i årets budget ett anslag om 50.000 mark 

(mom. 27.30.21). På basen av inventeringarna och skötselplanerna informeras 
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berörda markägate om situationen, vilket i många fall är tillräckligt för att trygga 

växtarternas .fortbestånd. Vid behov kan ytterligare underhandlingar föras om 

fortsatta skötselåtgärder och om eventuella intrångsersättningar. 

Utskottet konstaterar att Alånd i'många avseenden har en säregen flora. Flera här 

förekommande arter är unika i Finland och Norden. Många av dessa arter är i och 

för sig av olika orsaker hotade. Markanvändning, såsom dikningar och kalavve~kniri~ .. 

gar, liksom den· tilltagande igenväxningen av olika markområden utgör ett kol)~tapt, 

hot. Också olika" bygg'nadsåtgä'rder bidrar : till riske,rna för utrotning av \viss~.·; 
sällsynta arter. Genom att de olika växtlokalerna inventerats och kartlagts har 

dock situationen med tiden förbättrats och skyddet för de utrotningshotade arterna . 
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betydligt förstärkts. 

Utskottet delar motionärernas synpunkter på betydelsen av att skydda olika 

utrotningshotade växter men konstate1·ar samtidigt att landskapsstyrelsen har ett . 
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gott grepp om situationen och att olika åtgärder vidtagits i avsikt att stärka ": 

skyddet för de hotade/växtarterna och deras miljöer. Enligt utskottets ~ppf~ttning :'' 

föreligger därför inte föf närvarande något behov av ett i motionen efterlyst. 

åtgärdsprogram. 

Med hänvisning till def anförda får Gdk~ttet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 2 april 1991 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 16/ 1990-91.. , 

På lagutskottets vägnar: 

•\ 
'' 

t}. 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansso.n. 

sekreterare 
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Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordma,n, vicordfql".an'.".' 

den Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Andersson, Christer Jansson och Karlsson. 


