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LAGUTSKO'fTlffS BLTANKANVL nr 23 /1983-84 med 

anledning av ltm Lasse Wiklöfs m.fl. hcmställ

ningsmotion till landskapsstyrclsen m1g[!endc 

inr~ittandc av en naturviirdskonsuknttjUnst vid 

l:mdskapsstyrc lsens milj övilrdsbyn'l. 

Landstinget har den 19 november 1983 inbegärt lagutskottets yttrande över 

motionen. Utskottet, som hört milj övårdsintendenten Håkan Kul ves, får härmed 

vördsamt anföra följande. 

I motionen föreslås att lanclskapsstyrelsen skulle ges i uppdrag att frful och 

med år 1985 inrätta en ny befattning som naturvårdskonsulent vid närings
avdclnfogcns milj()vilr<lsbyrtL IJuvuduppgiftcrna för den fCh·cs1agna konsulenten 
skulle vara att handha naturvärdsffägor. 

Inligt landskapslagen om landskapet Alands centrala ämbetsverk (25/73) finns 

vid näringsavdelningens miljövärdsbyrå en e.o. befattning som miljövårds

intendcnt och en e.o. befattning som jakt- och naturvärclskonsulent. ByrJ.ns 

personalstyrka har varit oförändrad sedan lagens tillkomst 1973. 

Vid byrån handläggs uppgifter som i riket sköts av miljöministeriets natur

vår<lsbyrä, jord- och skogsbruksministeriets avdelning f()r jakt och fiske, 

forststyrelsens byrå för naturvårdsområden samt länsstyrelsernas milj()vårds

byråer. Vattcnvårdsfrågon1a, som i riket handläggs av vattenstyrelsen och 

länsstyrelsernas miljövårdsbytåer,handhas i landskapet av näringsavdelningens 

fiskeribyrå. Miljövårdsförvaltningen i riket har under senare år genomgått 

betydande administrativa förändringar. På central nivå har inrättats ett 

miljöministerium och dessutom inrättades hösten 1982 miljövårdsbyråer vid 

varje länsstyrelse. 

Enligt vad utskottet erfarit har uppgifterna inom miljöförvaltningen ökat 

betydligt under årens lopp. Lagstjftningsreformcr har inneburit att bl.a. 

handläggningen av olika jaktärenden samt ärenden i anslutning till täkt~ 

verksamheten ökat i antal. Redan nu förval tar milj övårdsbyrån c. 700 ha 

naturvårdsområden och ett tjugotal byggnader. Framför allt det mera lång

siktiga naturvårdsarbetet anses b1 i eftersatt. Från byrtlns sida har upplysts om 

att tilläggsresurser framför allt behövs för åstadkommande av nya natur

skyddsområden, för kontakter med markägare, uppgörande av skötselplaner 

för naturvårdsområdena etc. En förstärkning med en konsulent skulle täcka 
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personalbehovet för överskådlig tid framåt. 

Från rniljövårdsbyråns sida har under tidigare är framställningar gjorts om 

personalförstärkning, dock utan att landskapsstyrelsen ansett sig ha möjlig
hct att uppt~1 behövliga budgetmedel. I den Lingtidsbtlllgct för åren l~J8'.)-J98/ 

som landstinget omfattade i jtmi 1983 ingLlr inte i förteclrnfogcn över ny:1 

tjänster någon ny befattrdng vid mil~övilrdshydn. 

Landstinget beslöt i september 1983 att förkasta landskapsstyrelsens förslag 

till ny landskapslag om Alands landskapsstyrelses centrala ämbetsverk, pil grund 

av att förslaget ansågs kräva ytterligare beredning. l lugutskottcts betän

kande över framställningen(nr 29/1982-83) framhölls att miljövården innebär 

"en allt viktigare uppgift för myndigheterna, varför ett kraftigare helhets

grcpp pii friigoma friln ccntralförvaltn ingens sida vore päka llat". Utskottet 

konstaterade att förslaget inte återspeglade ni1gon totalsyn pc1 miljöv~!nls

frågoma och ansåg att miljövårdsförvaltningen närmare borde utredas sep:Jrnt. 

Enligt utskottets uppfattning har vägande motiv framförts för en personalför

stärkning vid miljövårdsbyrån. Utskottet konstaterar dock samtidigt att 1and

skapsstyrelsen inte intagit den i motionen äskade befattningen i gällande lång

tidsbudget. Landskapsstyrelsen har även i tidigare sammanhang sagt sig sträva 

till återhållsamhet vad gäller utökande av landskapsförvaltningen. Inrätt:Jnde 

av nya tjtinstcr krUvcr dessutom alltid en hcllwtsbcdönu1.ing LWr o1 ik1 vid ;1v

delningama och förval tningsenheterna uppkomna behov, ekonomiska aspekter somt 

kornpensationssynpunkter noggrant måste vägas mot varandra. Av nämnda orsaker 

har utskottet inte ansett det möjligt att på basen av enstaka motioner för
orda inrättande av nya tjänster eller befattningar. Utskottet anser likväl 

att landskapsstyrelsen bör ägna frågan om personalförstärkning vid miljö

vårdsbyrån nödig uppmärksamhet. 

Med hänvisning till det ovan anfönla får utskottet vördsamt föres lil 

Marieharnn den 10 april 1984. 

att Landstinget med förkastande av hemställnings

motionens kläm bringar innehållet i betänkandets 

och hemställningsmotionens motivering till land

skapsstyrelsens kännedom. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 
ordförande Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 
Närvarande vid ärendets avgörande behandling:ordf .Sune Eriksson, ledamoten 
Börje Eriksson samt ersättarna Berg och Boman. 


