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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr32/1983-84 

med anledning av ltm .. Sune Erikssons 

m.fl. hemställningsmotion till land

skapsstyrelsen om uppgörande av ett 

miljöpolitiskt program med åtgärder 

mot skador på naturen. 

Landstinget har den 16 mars 1984 inbegärt lagUtskottets yttrande över mot~onen. 

Utskottet, som hört miljövårdsintendenten Håkan Kulves och fiskeriintendenten 

Carl Storå, får härmed vördsamt anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen skulle uppmanas uppgöra ett miljö

politiskt program som en grund för åtgärder vilka avser att förebygga och av

hjälpa skador på naturmiljön. Särskild vikt fästs i mot©onen vid luftförorenin

garna, och försurningen av vattendragen. 

Utskottet har senast i sitt betänkande nr 23/1983-84 fäst uppmärksamhet vid 

miljövårdsfrågornas handläggning i landskapsförvaltningen. I betänkandet redo

gjordes för miljövårdsförvaltningen inom centrala ämbetsverket och hur denna 

förvaltning organiserats i riket samt i vilka avseenden och på vilka grunder 

resursförstärkningar vid ämbetsverket kan vara nödvändiga. lcUtskottet konsta

terar ånyo att brist på resurser kan hämma en mera långsiktig utveckling av 

miljövården i landskapet. 

Landskapsstyrelsen har enligt vad utskottet erfarit i olika sammanhang ägnatmiljö

vårdsfrågorna uppmärksamhet. Nyligen har ett åtgärdsprogram godkänts för centrala 

Ålands va ttenförsör jning
1 
och för va ttenskyddet, där akuta probJ:em kommit i dagen. Under 

de senare åren har omfattande inventeringsarbeten utförts beträffande natur-

och kulturmiljön på Åland. I fråga om vägplaneringen är ett samrådsförfarande 

aktuellt, bl.a. för att ge miljöaspekterna ett större utrymme i sammanhanget. 

I denna fråga har landstinget tidigare hemställt om åtgärder (jfr. Lu bet.nr. 

31/1980-81 och Stu bet.nr. 43/1980-81). 

Ett omfattande samarbete och informationsutbyte inom miljöfrågornas område 

bedrivs mellan landskapsstyrelsen och olika instanser inom och utom land-

skapet (bl.a. vattenstyrelsen och -distrikten, Äbö Akademi, Havsforsknings

institutet, Geologiska forskningsanstalten, Statens naturvårdsverk i Sverige). 

Den ~erksamhet som äger rum vid Husö biologiska station i stöd av ett samar

betsavtal mellan landskapsstyreisen och Åbo Akademi kompletterar på forsk- ---·-----·-· 
---·------ ----------
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nings- och utredningsplanet landskapsstyrelsens eget arbete inom fiske- och 

vattenvården. Både på ett nordiskt och europeiskt plan utförs miljövårds

arbete varav även landskapet på olika sätt kan dra nytta. Detta gäller bl.a. 

de i motionen nämnda luftföroreningsproblemen. I detta sammanhang kan nämnas 

att meteorologiska institutet efter samråd med landskapsstyrelsen nästa år i 
Sund installerar en mätningsstation för luftföroreningar. Stationen ingår i 

ett större nationellt mätningsprogram som igångsatts på basen av överenskommel

serna i den s.k. Helsingfors~konventionen. 

Utskottet konstaterar.r att miljöfrågorna av landskapsstyrelsen ägnas uppmärksam

het inom ramen för befintlig verksamhet och ett väl utbyggt kontaktnät. Upp

görande av ett miljöpolitiskt program torde kräva att kompletterande material 

insamlas, vilket binder resurser behövliga för annat miljövårdande arbete av 

ofta mer akut karaktär. De syften motionärerna eftersträvar, att förebygga och 
avhjälpa skador på naturen, kan enligt utskottets uppfattning i hög grad nås 
även genom sådant praktiskt arbete som redan bedrivs och genom utnyttjadne av 

existerande utredningsmaterial och forskningsrön. 

Ut.skottet vill dock samtidigt understryka betydelsen av att miljövårdsförvalt

ningen i landskapet ges tillräckliga personella och materiella resurser samt 

att dessa resurser tillvaratas på ett ändamålsenligt sätt. Det är väsentligt 

att landskapsstyrelsen noga följer utvecklingen i omvärlden i fråga om miljö

problem och miljöskydd och vid behov framlägger förslag till nödvändiga åtgär
der. I detta skede anser utskottet att uppgörande av ett miljöpolitiskt pro
gram likväl inte är motiverat. Utskottet har enligt arbetsordningens 2 § 4 mom. 

utsett v.ordf. Carlsson att redogöra för betänkandet. 

Med hänvisning till det ovan.anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 2 oktober 1984. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 
ordförande 

att Landstinget med förkastande av hem

ställningsmotionens kläm bringar be

tänkandets och motionens motivering till 

landskapsstyrelsens kännedom. 

Lars Ingmar Johansson 
sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson, v.ordf. Curt 

Carlsson, ledam. J.-E.Lindfors samt ers. Olof Jansson. 


