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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

26/1990-91 med anledning av ltm Stig 

Holmbergs hemstä11ningsmotion till 

landskapsstyrelsen angående åtgärder 

för bibehållande av Ålands kvarvaran

de våtmarksområden. 

Landstinget har den 30 november 1990 inbegärt lagutskottets yttrande över 

motionen. Utskottet, som hört landskapsstyrelseledamoten Göran Bengtz, miljö

vårdsintendenten Håkan Kulves och verkställande direktören Henrik Beckman från 

Ålands producentförbund, får härmed anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapsbidragen för utdikning av våtmarker borde upphöra 

och tillståndsplikt införas för nydikningar av våtmarker. Motionären hänvisar till de 

miljöstörningar dikningarna kan medföra. 

Med våtmarker brukar i allmänhet avses mossar, myrar, kärr eller andra naturom

råden som större delen av året är våta. Antalet sådana våtmarker på Åland är 

relativt begränsat. Som våtmarker i mera vidsträckt bemärkelse betraktas s.k. 

sumpskogar. Våtmarkerna är ofta av stor betydelse som lokaler för hotade växt

och djurarter. De kan även ses som unika naturområden med ett speciellt 

egenvärde ur naturvårdssynvinkel. Utskottet har i sammanhanget noterat att 

landskapsstyrelsen hösten 1990 tillsatte en arbetsgrupp för att uppgöra ett myr

skyddsprogram för Åland. En utgångspunkt för detta arbete vore att först inventera 

och definiera myrar och övriga våtmarker i landskapet. 

Dikning bedrivs ofta i anslutning till skogsbruk. Av landskapsstyrelsens berättelse 

för år 1989 framgår att ca 16,7 km dikades inom det privata skogsbruket i 

landskapet medan 19,4- km diken planerades. Bestämmelser om dikning och om rätt 

till ekonomiska bidrag för skogsdikning ingår i landskapslagen om skogsförbättring 

(7 I 68). Enligt vad utskottet inhämtat utgavs under år 1989 ca 65.000 mark som 

bidrag för dikningsarbeten, därav dock endast cirka 10 procent för dikning av 

egentliga våtmarker. 

Landskapslagen om naturvård (41/77) innehåller bestämmelser om inrättande av 

naturreservat på landskaps- och privatägda områden samt om fridlysning av växt

och djurarter. I samband med beslut om fridlysning av växter eller djur kan 

landskapsstyrelsen även avtala med markägare om inskränkningar i markanvändnin

gen och om s.k. intrångsersättning. 
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Landskapsstyrelsens miljöpolitiska handlingsprogram från november 1989 berör i 

någon mån frågor om våtmarker och skogsdikning. Miljöhänsyn skall tas i jord- och 

skogsbruket t.ex. vid dikningar och avverkningar. Vid revisionen av skogshushåll

ningsplaner skall man beakta landskapsvården. Arbetet att inrätta naturreservat 

enligt landskapslagen om naturvård skall fortsätta enligt av landskapsstyrelsen 

utarbetade detaljprogram. 

Enligt utskottets åsikt finns inte några vägande motiv att fortsätta med att 

ekonomiskt stöda utdikning av egentliga våtmarker. De vinster man kan göra 

genom dikning i anslutning till s.k. sumpskogar kan i vissa fall vara av något större 

betydelse. De naturvärden de olika typerna av vät marker representerar måste 

ställas mot den relativt begränsade ekonomiska nyttan som erhålls vid virkesuttag 

härifrån. Utskottet har inhämtat att det ekonomiska stödet från landskapets sida 

för utdikning av olika typer av våtmarker kommer att upphöra. 

Privata skogsägare kan utföra dikningsarbete även utan att anhålla om de bidrag 

skogsförbättringslagstiftningen möjliggör. Om dikningsåtgärderna till landskapssty

relsens kännedom kan diskussioner i förväg upptas med skogsägaren. Utskottet vill 

därför understryka vikten av att den redan beslutade inventeringen av de åländska 

våtmarkerna vidtar och att landskapsstyrelsen ställer tillräckliga resurser till 

förfogande för detta arbete. Utan en grundläggande kunskap om förhållandena är 

det svårt både att bedriva ett förebyggande arbete. 

Ett partiellt skydd av våtmarkerna kan sålunda åstadkommas genom att landskaps

styrelsen upphör med ekonomiskt stöd för dikning. I stöd av na turvårdslagen kan 

våtmarker belägna på områden som innehas av landskapet dessutom avsättas till 

naturreservat om förutsättningar härför föreligger. Ett våtmarksområde som är 

beläget på enskild tillhörigt område kan inrättas till naturreservat endast på 

ägarens ansökan. Skötseln av sådant område ankommer på markägaren enligt avtal 

med landskapsstyrelsen. I avtalet kan överenskommas om skötselersättning och 

andra vi11kor. Tillståndsplikt för nydikningar inom våtmarksområden enligt motio

närens förslag förutsätter däremot kompletteringar i naturvårdslagen eller even

tuellt i annan lagstiftning. 

Eftersom Jandskapsstyrelsen meddelat utskottet att bidragen för utdikning av 

våtmarker kommer att upphöra är en särskild hemställan om detta inte längre 

nödvändig. Innan eventuella lagstiftningsåtgärder avseende tillståndsplikt för ny-
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dikningar av våtmarksområden vidtas, bör förekomsten av våtmarker och de 

lämpligaste sätten att skydda dem närmare utredas. Som ovan framgått har 

åtgärder i detta avseende redan delvis vidtagits. Utskottet föreslår därför att 

motionen förkastas men önskar för landskapsstyrelsen undestryka vikten av att 

våtmarksfrågorna ägnas fortsatt uppmärksamhet. Ledamoten Andersson anser att 

klämmen borde godkännas och har anmält avvikande åsikt. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 23 april 1991 

att Landstinget med förkastande av 

hemställnings motion nr 8/ 1990-91 

bringar betänkandet till landskapssty

relsens kännedom. 

På lagutskottets vägnar: 

Jan-Erik Lindfors 

viceordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: viceordföranden Jan-Erik Lindfors 

samt ledamöterna Andersson, Christer Jansson och Karlsson. 


