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SOCIAL- OCH MILJÖUTSKOTTETS BETÄN
KANDE 
Åtgärder för att stärka miljöprofilen för Åland 

1996-97 
1995-96 

SAMMANFATTNING 

Motionerna 

nr 9 
HMnr24 

I ltl Olof Erlands m.fl. hemställningsmotion (nr 24/1995-96) föreslås att lagtinget 

hemställer hos landskapsstyrelsen om att vidta åtgärder för att stärka en långsiktig och 

hållbar miljöprofil för Åland. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom landskapsstyrelsen redan idag arbetar 

med målsättningen att långsiktigt och hållbart stärka den åländska miljöprofilen. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet konstaterar att det är viktigt för Åland att hålla en hög miljöprofil. 

Taloustutkimus Oy genomförde år 1995 en marknadsundersökning bland turister för att 

bl.a ta reda på vilka faktorer som styr valet av semesterort. Undersökningen visade att 

naturupplevelsen är det huvudsakliga skälet till att man har valt Åland som semesterort. 

Alla åtgärder som påverkar miljön på Åland i positiv eller negativ riktning har betydelse 

för skapandet av en miljöprofil. Såväl myndigheternas skötsel av miljöfrågorna som 

näringslivets och allmänhetens omsorg om den lokala miljön påverkar den miljöprofil 

som förmedlas till besökaren. Utskottet har erfarit att de åländska företagen aktivt deltar 

i skapandet av en åländsk miljöprofil. Inom Ålands turistförbund pågår t.ex. sedan två 

år ett miljöprojekt där 20 turistanläggningar deltar. Även jordbrukarna har vidtagit 

åtgärder för att höja sin miljöprofil. Till jordbrukets produktionsstöd knyts bl.a. olika 

miljökrav. Genom att delta i Europeiska unionens miljöstödsprogram för jordbruket kan 

jordbrukarna dessutom erhålla stöd för miljöförbättrande åtgärder. 

Landskapsstyrelsens miljösamordningsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram ett 

förslag till ett reviderat miljöpolitiskt handlingsprogram för landskapsstyrelsen. Vad 

gäller avfallshanteringen är målsättningen att så småningom samordna hela landskapets 

avfallshantering. Den nya vattenlagen kommer att leda till ökade krav på fiskodlingarnas 

utsläppsnivåer i takt med att gällande tillstånd löper ut och nya tillstånd prövas. Genom 

särskilda stöd för vatten- och avloppsförbättringar deltar landskapet i finansieringen av 

åtgärder för att minska hushållens avloppsutsläpp. Med hänvisning till det anförda 

konstaterar utskottet att landskapsstyrelsen har vidtagit åtgärder för att stärka en 



långsiktig och hållbar miljöprofil för Åland, varför utskottet föreslår att motionen 

förkastas. 

Beslutet har fattats genom omröstning som utföll 3-2. Beslutet biträddes av vice 

ordföranden Harry Eriksson, ledamöterna Mattsson och Pehrsson. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 3 april 1996 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över 

motionerna. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlsson, miljöjuristen 

Helena Blomqvist, verkställande direktören Gunilla G. Nordlund vid Ålands 

1 \ turistförbund samt verkställande direktören Olof Öström vid Ålands producentförbund. 

Ordföranden Erland och ledamoten Beijar har lämnat en gemensam reservation till 

betänkandet. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden 

Harry Eriksson samt ledamöterna Beijar, Mattsson och Pehrsson. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 10 september 1997 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget förkastar hem

ställningsmotion nr 24/1996. 

Olof Erland 

Marine Holm-Johansson 



RESERVATION 

Vi reserverar oss mot social- och miljöutskottets betänkande över 
hemställningsmotion nr 24 1996-97 med följande motivering. 

Landskapsstyrelsen har vidtagit enstaka åtgärder för miljöskydd och 
formulerat principer för utvecklingen inom olika delområden. Däremot 
saknas enligt vår uppfattning ett brett, enhetligt och sammanhängande 
program med tydliga konkreta åtgärder med målsättningen att 
långsiktigt och hållbart stärka den åländska miljöprofilen. 
Vi anser därför att motionen borde godkännas. 

Mariehamn den 17november1997 
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