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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 37 /1983-84 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag tlll 

1) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om naturvård, 

2) landskapslag angående ändring av 2 § land

skapslagen om kommunalskatt på inkomst. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 22/1983-84. 

Utskottet, som i ärendet hört förutvarande lagberedningschefen Christer 

Jansson och miljövårdsintendenten Håkan Kulves, har behandlat ärendet och 

därvid beslutat omfatta lagutskottets betänkande förutom beträffande ut

formningen av lagtexten i 26 § 8 mom. samt utskottets förslag till lagens 

ikraftträdelsedag. Dessutom föreslår utskottetälldring av 33 och 34 §§efter

som hänvisningen i dessa paragrafer till 26 § 2 mom. inte längre är korrekt. 

Detaljmotivering. 

14 § 1 mom. Utskottets majoritet (ordf. Boman, ledamöt. Gustafsson, Roy 

Jansson, Johansson och Nordlund) beslöt omfatta lagutskottets förslag till 

lagtext. 

Minoriteten (v.ordf. S-0.Lindfors, ledamöt. Sagulin och öberg) ansåg att fram

ställningens lagtext var tillfyllest eftersom 6 § redan ger möjlighet till 

fredning på viss tid. 

Utskottet har skrivit ut lagtexten för att markera att det är 1 mom. som ändrats, 

vilket inte klart framgår i lagutskottets betänkande. 

26 § 8 mom. Efter omröstning (6 - 3) beslöt utskottet att följande text 

i lagutskottets betänkande som är lika med framställningens förslag skulle 

utgå: "eller motsvarande ändamål som medför skälig nytta". Utskottets majo

ritet (ordf. Boman, ledamöt. Gustafsson, Roy Jansson, S-0.Lindfors, Lundberg 

och Wilhelms) ansåg att en sådan formulering kan ge upphov till tolknings

svårigheter och därför bör undvikas. 
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Minoriteten (ledamöt. Johansson, SaguUn och öberg) ansåg att 11 jord

eller skogsbruk eller byggande" inte täcker alla former av ekonomisk 

exploate~tng av mark varför lagutskottets och tillika framställningens 

förslag till lagtext bör godtas. 

33 och 34 §§. Utskottet har tagit bort hänvisningen i paragraferna till 26 § 

2 mom., eftersom denna paragraf föreslås bli ändrad och hämrisningeri -Lparagra
ifema1:iskµlle dänned bli missvisande. 

Ikraftträdelsebestärnmelsen. Utskottet föreslår att lagen skall träda 

i kraft den 1 september 1984. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget måtte antaga det i fram

ställningen ingående andra lagförslaget 

i enlighet med lagutskottets betänkande, 

samt 

att det i framställningen ingående första lag

förslaget får följande lydelse: 

L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av landskapslagen om naturvård. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 14 § 1 mo~., 18, 26, 32·,33 och 34 §§ landskapslagen den 23 maj 1977 
om naturvård (41/77), av dessa lagrum 26 ,33 och 34 §§ sådana de lyder i 

landskapslagen den 6 maj 1980 (30/80), samt 

fogas Ull lagen en ny 10a § som följer: 

10a §. 
(Som i lagutskottets betänkande). 

14 §. 
önskar markägare att naturreservat inrättas på område som han äger, skall 

han ansöka därom hos landskapsstyrelsen. Naturreservat kan inrättas på viss 

tid eller tillsvidare. 
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18 §. 

(Som i lagutskottets betänkande). 

26 §. 

(1 - 7 mom. som i lagutskottets betänkande). 

Har täkt tillstånd genom avgöranrl0 som vunnit Jaga krcif't f'örvzigrab 

och kan markägaren inte använda marken för jord- eller skogsbruk eller 
byggande, (uteslutn.) är landskapet skyldigt att lösa in området, när ägaren det 

kiiäver. Den kommun där området är beläget har dock rätt att under 

samma förutsättningar i första hand lösa in området. Har 3garen krävt 

att området skall lösas in, skall landskapsstyrelsen omedelbart under-

rätta kommunen om detta. Är området enligt landskapsstyrelsens be-

dömning av särskild betydelse med hänsyn till naturvården tillkommer 

dock landskapet inlösningsrätten oberoende av kommuns inlösningsanspråk. 

32 §. 

(Som i lagutskottets betänkande). 
33 §. 

Den som bryter mot denna lag 
föreskrifter straffas med böter 

eller i stöd därav utfärdade bestämmelser eller 
om ej för gärningen i :mnan lag är stadgat 

strängare straff. 
34 §. 

Det som åtkommits genom överträdelse av denna lag eller av be

stämmelse eller föreskrift som utfärdats med stöd därav eller värdet 

av det som åtkommits kan dömas förbrutet. 

Denna lag träder i kraft den L§~.12.t~_mber _J 984. 

Lagen~ bestämmelser tillämpas inte ifråga om naturreservat som in

rättats före lagens ikraftträdelsedag. 

Mariehamn den 24 april 1984. 

På stora utskottets vägnar: 

Tage Boman 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf.Boman, v.ordf. S-0.Lindfors, 

ledamöt. Berg (delvi~)j Gustafsson, Roy Jansson, Johansson, Lundberg (delvis), 
(delvis. 

Sagulin, Wilhelms;och Oberg samt ersättaren Nordlund (delvis). 


