
STORA UTSKOTIETS BETÄNKANDE nr 12/1981-82 med 
anledning av landskapsstyrelsens framställning 
till landstinget med förslag Ull. landskapslag 

angående tillämpning i landskapet .Aland av vis-
• ·sa fö~fattn~gar rörande.bekämpningsme<lel. 

' Stora utskottet, som mottagit lågutskottets betänkande .nr 7/1981-82 .. 

och under ärendets behandling hört jordbruksinstruktören Pär Bondestam, 

veterinären Christina Hedrnan-Jaakk;ola, ·vatteningenjören· Bror Johansson, 

miljövårdsintendenten Håkan 'I<ub.res· och ·landskapsveter:inären· Rolf Verm
ström, får· vördsamt anföra ;eöljande·. · 

Utskottet har med· undantag av vissa ändringar i fö.rtydligande syf~~ an
fattat lagutskottets betänkande.· 

I rikets lag om bekämpningsmedel (FFS 327/69) stadgas att statsrådet 

skall tillsätta en bekärnpningsmedelsnä:mnd som:sakki.mnigorgan i ärenden 

som berör bekämpningsmed.el. Utskottet :har ingående diSkuterat och hört 

sakkunniga om behovet av ett motsvarande .organ inom landskapet. Härvid 

har utskottet· förenat sig med,· landskapsstyrelsens och lagutskottets upp

fattning att en· dylik nämnd inte är nödvändig. 

Utskottet anser likväl att frågoma .kring:bekämpningsmedel ·och 

växtskydd bör få en större uppmärksamhet. atlisrt. utskottets uppfattning 
. ~ 

borde landskapsstyrelsen överväga att · Iooppla. in: :·.miJjÖVårds•: . 

nämnden på ··.frågor:.som samrnanhänger.:·'.·.m~:·:v~tsky4<f och 

användningen· av ... bekäirtpni.ilgsmeqeL Mot bakgnmd av den snabba 

utvecklingen vad gäller tillkomsten av nya preparat på marknaden och 

nya metoder för bekämpningen inom jord- och skogsbruket har utskottet 

erfarit att det finns ett behov av· utökad upplysning. F.n ökad kännedom 

på området torde bidra till en".bättre 'hushållnirig med .de .ofta kostsanma 
. . . 

bekämpningsmedlen och ~ill att gifternas .negativa' e~f~kter· i natur" och livs-
medel minirneras·.-I samma •syfte··ktmde· .det··vida.re ·finnas ·~ behov .av en utökad 

. . . . ~~--. .,. 

lrursverksamhet oin".såväl gifternas hantering som.deväxtförstörar.e sdln kan 

bli ·:föremål. för·bekämpningsi:nsatser i landskapet. Utskottet vill sl~tli-
. . .. 

gen poängtera vikten av att tttlrä~kligä ·anslåg .. -f~ .tt!'Ser.veråde 'för be-. . . . 

kostande av provtagninglf'r:.-vi'd~ehov fö;r kontroll. a-ft 'fö:rekomsteniav: skardliga 
ämnen i' 1 ivsrneqel •. 



I stora utskottets betänkande nr .11/1981~82 berörs frågan om rätts

läget då en riksförfattning, som antagits i landskapet genom blan

kettlag, har blivit upphävd. Med såmma motiv som i nänmda betänkande 
har utskottet något omstiliserat lagförslagets rubrik. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

i följande lyd,else: 

L a n d s k a p $ l a g 
angående Ullämpning i landskapet .Al and av vissa·· (uteslutri.) tiksför

fattningar rörande bekämpningsmedel. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 
Lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmed.el (FFS 327/69) och förord

ningen den 30 januari 1970 om bekämpningsmeQ.el (FFS 93/70) skall med 

(uteslutn.) i denna lag angivna avvikelser äga tillämpning i landskapet 

Aland. 

(2 och 3 mom. lika som i lagutskottets .betänkande). 

2 och 3 §§. 
(Lika som i lagutskottets betänkande). 

4 §. 
(Lika som i framst&llningen). 

5 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 .. juni· 1932. Genom lageri upphävs land

skapslagen den 1 september 1977 angående tillämpning av lagen om bekämp

ningsmedel i landskapet Aland (82/77). 

Mariehamn den 12 januari 1982. 
På stora utskottets vägnar: 

.Alarik Häggblom · 
ordförande 

Dag Boman 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf. A. Häggblom, v.ordf. K.Jansson, berg, Blom
qvist (delvis), Helling, Holmberg (delvis), S.-0.Lindfors(delvis), Sund

back, Oberg, ersättarna Boman(delvis) och Olof M. Jansson(delvis). 


