
1976-77 Lt - Ls framst . nr 31 - Stu . 

STOP~ UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 35/1976- 77 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

om bekämpning av flyghavre . 

Landstinget har l ärendet fått mottaga lagutskottets b.E2t:~OO..Cl~ nr 17/1976-77 . 

Stora utskottet har omfattat vad som framställts i lagutskottets betänlzande . 

Emellertid har sedan framställningen avgavs och lagutskottets betänl<ande 

uppgjordes regeringens proposition nr 194/1976 rd angående ändring av rikets 

lag om bekämpning av flyghavre förfallit . Föreliggande lagförslags 10 och 

11 §§ bygger på i sagda proposition föreslagna ändringar av bestfum~lserna 

kring ersättandet av kostnader för cltrotande av flyghavre . Då det synes 

ändamålsenligt att landskapslagen ,,i dessa hänseenden innehåller stadganden 

som i sak överensstämmer med motsvarande bestämmelser l rikslagen , har de 

ifrågavarande lagrummen anpassats efter 10 och 11 §§ l lagen om bekämpning 

av flyghavre av den 20.2 1976 . (PFS 178/66) . 

I1ed hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Lmtdstinget måtte antaga lagrörslaget i en

lighet med föreliggande framställning likväl så , 

att 10-11 §§ erhåller följande lydelse : 

10 § . 

Pullgör områdets innehavare icke i 9 § avsedd skyldighet och gör han det 

i cke ens på anmaning av jordbruksbyrån , kan landskapsstyrelsen om försummel

sen föranleder uppenbar fara för att flyghavre sprides , låta verkställa åt

gärder för utrotande av flyghavre på den försumliges bekostnad. (Uteslutn) . 

Kostnaderna får indrivas i den ordning av gäller för indrivning av skatter 

och avgifter i utsöknignsväg . 

11 § . 

Av landskapets medel ersättes hälften av kostnaderna för sådana bekämp

ningsmedel , vilka behöves för fullgörandet av den i 9 § avsedda skyldigheten 

att utrota flyghavre . 

Anses de kostnader , vi lka föranledes av utrotningen av flyghavre , i bety

dande grad försämra den ekonomiska ställningen för områdets innehavare , kan 

de på ansökan helt eller till större del än i l mom. är stadgat ersättas 

av landskapets medel . 

Närmare bestännnelser om det ovan i denna paragraf avsedda ersättningsför

farandet utfärdas i landskapsförordning . 
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riehamn den 8 mars 1977 . 

På stora utsko~ets vä~~ 

~~oifag~--z;s::=~- ,.....--~-- "~ 
o~förande · 

Max Carlberg 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet :ordföranden Hagström , viceordföranden Söderström, 

ledamöterna Arvidsson , Bengtz , Boman , Roald Karlsson , Nylund , Sanders och 

Öberg samt ersättaren Olof H. Jansson . 
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