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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Alands landsting med 

förslag till landskapslag om Nåtö naturskydds

område. 

Sedan landskapsstyrelsen vid slutet av år 1959 inköpte Norrgårds 

hemman på Nåtö, har landskapsstyrelsen dels försökt utarrendera de de

lar av hemmanet, som fortsättningsvis borde bebrukas, dels närmare un

dersökt de delar, som böra avskiljas till naturskyddsområde. Undersök

ningen ur naturskyddssynpunkt har handhafts av landskapets naturskydds

kommi tte, som jämväl haft tillfälle att rådgöra med statens Naturskydds-

inspektör Reino Kalliola på platsen. Kommitten har föreslagit att hem

manet i sin helhet skall förvaltas som naturskyddsområde. Denna förvalt

ning skulle dock till vissa delar omhänderhas av f orstavdelningen en

ligt normala forstliga principer, medan de ur naturskyddssynpunkt bety

delsefullaste delarna skulle vårdas såsom rena naturskydd~områden i 

syfte att helt bibehålla deras nuvarande karaktär. Till de sistnämnda 

områdena hör öarna Senskär, Fjärdskär, Börtskär, Getskär samt hemmanets 

delar av Inre Korsö, Eskskär och Slätskär. Också på hemlandet finnas 

vissa växtplatser, t.ex. ett slånbestånd på Harskatudden, som borde 

förvaltas enligt naturskyddsprinciper. 

En utarrendering av jordbruksdelen på hemmanet förutsätter speciella 

överenskommelser med arrendatorn i syfte att klarlägga hans förfogande

rätt till de områden, som borde bevaras såsom naturskyddsområden, samt 

att på samma gång få en övervakning och vård av skyddsområdena till 

stånd. Då detta i hög grad är beroende av arrendatorns person och hans 

möjligheter att åtaga sig naturskyddsuppgifter, torde det vara lämpli

gast, att hela hemmanet förklaras för naturskyddsområde, men med rätt 

för landskapsstyrelsen att utarrendera lämpliga delar av hemmanet på de 

villkor, som därvid prövas lämpliga. Ehuru landskapsstyrelsen tillsvi

dare icke kunnat få någon person att innessera sig för hemmanets jord

bruksdel, räknar man dock med, att en utarrendering skall komma till 

stånd inom den närmaste framtiden. 

De delar av hemmanet, som skola bevaras såsom rena naturskyddsområ

den, äro till stor del av lövängsnatur. Såsom landskapsstyrelsen tidi

gare framhållit i framställning m 33/1961 beträffande Espholm II benämn

da naturskyddsområde, är det nödvändigt att vidtaga vissa vårdåtgärder 

på lövängarna för att bibehålla deras karaktär. I dessa avseenden bör 

alltså landskapsstyrelsen tilldelas befogenhet att vidtaga nödiga å t

gärder enligt 4 § naturskyddslagen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
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förelägga Landstinget till antagande nedanst å ende 

L a n d s k a p s 1 a g 

om Nåtö naturskyddsområde. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 

12·J 

Norrgård shemman i Nåtö by av Lemlands ~ommun, som jämte tillhörande 

holmar Senskär1 Fjärdskär 1 Börtskär och Getskär Qamt skiften på holmar-, . 

na Inre Korsö , Eskskär och Slät skär tLj.lhör l and skSipet, skall åtnjuta 

det skydd, som e-nligt lagen om naturskydd inom landskapet Åland ( 33/24) 

tillkomer allmänt skydd ~område, 

2 §. 
Utan hinder av vad i 1 § är stadg t, må landskaps styrelsen utarren

der a hemmane t s. jord på Nåtö holme jämte byggna,der helt eller delvis 

till person, som är därtill lämplig på sådana villkor, att naturskydds

intressena på den utarrenderade delen bliva beaktade. 

Landskapsstyrelsen må ock på hemmanet vidtaga s ådana å tgärder, som 

erfordras för områdets bibehållande i oförändrat skick. 

Hemmanets skogsskifte på Västeröjen skall förvaltas enligt grundsat

serna för rationell skogsvård, där icke naturskyddssynpunkter föranleda 

avvikelse för viss del därav. 

Däres~ d€t ur forskningssynpunkt anses betydelsefullt , må en mindr e 

del av hemmanet lämnas utan vårdå tgärder. 

Vid fa s tställandet av principerna för områ dets skötsel äger land

~kapsstyrelsen i nhämta naturskydd s inspektören9 i riket utlåtande. 

3 §. 
Inkomster och utgifter i samband med hemmanets fö rvaltning skola f ö

ras på landskapets ordinarie medel. 

4 §, 
Denna lag träder omeqelbart i kraft. 
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