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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMST.ÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om bekämpning av flyghavre. 

Flyghavre är ett ogräs som skadar spannmålsodlingen . Den förökar 

sig snabbt, och då dess frö dessutom kan bevaras flera år i jorden 

utan att mista sin groningsförmåga, är den svår att utrota. 

Under de senaste åren har flyghavren spritt sig i oroväckande grad 

1 landskapet. Speciellt för utsädesproduktionen är den en hotande fara . 

Odlingskontrakt rörande elitfrö uppgöres icke med lägenheter där flyghav

re förekommer . Detsamma gäller på få undantag när , i fråga om annat utsä

de . Detta leder till att en stor del av de lägenheter som specialiserat 

sig på fröodling åtminstone tillsvidare är tvungna att inställa denna 

verksamhet. 

Då flyghavresituationen icke kan behärskas genom åtgärder på frivillig 

bas och genom bestämmelser om fröhandel föresl ås att en landskapslag om 

bekämpning av flyghavre stiftas . 

I flere års tid har man i Danmark, Norge och Sverige genom lagstift

ningsåtgärder försökt hindra flyghavren från att sprida sig . Dessutom 

har man främjat utrotningen av detta ogräs. I Finland har motsvaraNde 

lagstiftning saknats . 

På de grunder som ovan anförts godkände riksdagen den 23 januari 1976 

en lag om bekämpning av flyghavre (FFS 178/76). 

Bekämpningen av flyghavre hänför sig frä.rnst till- växtskyddet, som 

enligt 13 § l mom. 8 punkten självstyrelselagen hör till landstingets lag

stif tningsbehörighet. Av denna orsak gäller icke den i riket stiftade lagen 

om bekämpning av flyghavre i landskapet . Landst~nget saknar enligt 11 § 

2 mom. 10 punkten självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i f r åga om 

handeln med utsädesvaror , varför i lagförslaget inta~ia stadganden rörande 

sådan handel är i sak likalydande med motsvarande stadganden i rikslagen . 

Även i övrigt har denna tj änat som förebild. 

Detaljmotivering 

~ Lagens syfte är att hindra spridning av flyghavre . I lagen finns 

föreskrivna de åtgärder som föreslås för bekämpning av flyghavre . 

~ I l mom. uppräknas de olika jordbruksprodukter för vilka de i l agen 

stadgade begränsningarna föreslås gälla . Om flyghavre påträffats i ett områ-

de är överlåtelse av de i momentet uppräknade produkterna förbjuden . överlåtel se 
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kan dock ske om för köparen kan företes utredning om att de saluförda 

produkterna är fria frånflyghavre . 
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Flyghavre kan förutom vid överlåtelse spridas vid transport och hante

ring av jordbruksprodukter . Av denna orsak kan dessa även begränsas· om 

fara för spridning av flyghavre föreligger . 

3 §. För att kunna hindra spridning av flyghavre föreslås att spannmål 

som befunnits innehålla flyghavre ej får utbjudas till salu eller på annat 

sätt hanteras så att flyghavre kan spridas . 

±_l.Enskilda personer som odlar eller på annat sätt kommer i kontakt 

med spannmål som innehåller flyghavre skulle vara skyldiga att vidtaga 

åtgärder för bekämpning av detta ogräs. 

~ För att ha en möjlighet att effektivt bekämpa flyghavre bör de 

begränsningar som tidigare anförts även gälla andra produkter som kan 

tänkas innehålla flyghavre . Av denna orsak föresl~s att varor som är av

sedda till prydnadsändamål icke får saluföras om de innehåller flyghavre . 

6 §.Närmare bestämmelser om hur behandling av produkter och redskap 

skall ske utfärdas av landskapsstyrelsen vid behov. 

7 _t· Om det kan misstänkas att flyghavre förekommer på ett område bör 

innehavaren av området utan dröjsmål meddela detta till landbruks- och 

skogsnämnden i vederbörande kommun. Denna skyldighet föreslås för att det 

skall vara lättare att kurirra konstatera förekomsten av flyghavre . 

8 §. Lantbruks- och skogsnämnden skall omedelbart då i 7 § avsedd anmä

lan inkommmer , meddela landskapsstyrelsens jordbrwksbyrå om eventuell före

komst av flyghavre. Jordbruksbyrån skall förrätta syn för konstaterande 

av huruvida flyghavre förekommer eller ej. Om byrån konstaterar att flyg

havre förekommer skall den vidtaga åtgärder för utrotning. Om förekomsten 

av flyghavre på ett område är av större omfattning eller om jordbruksbyrån 

av andra orsaker anser det vara påkallat att uppgöra bekämpningsplan skall 

den göra förslag om saken till landskapsstyrelsen, som fattar beslut om 

upprättande av bekämpningsplan. 

~ §. Förekommer flyghavre på ett område föreslås områdets innehavare 

skyldig att vidtaga åtgärder för bekämpning av sagda ogräs . Har bekämpnings 

plan för området icke fastställts föreslås att innehavaren skall efter för

måga, på eget initiativ vidtaga åtgärder för bekämpning. 

10 §. Om områdets innehavare icke fullgör sin skyldighet att bekämpa flyg

havre kan landskapsstyrelsen låta verkställa åtgärderna på innehavarens 

bekostnad . Jordbruksbyrån skall dock först uppmana innehavaren av det flyg

havrebesmittade området att själv vidtaga åtgärder för bekämpning . Om bekämp

ningen utföres på åtgärd av jordbrmksbyrån kan kostnaderna indrivas av områ

dets innehavare i den ordning som är stadgat för indrivning av skatter och av

gifter i utsökningsväg. Regeringens proposition nr . 104 till 1976 års riksdag 

l l 
l 
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har beaktats vid utarbetandet av denna ~aragraf. 

11 §.skyldighet att bekämpa flyghavre förorsaka~r kostnader för den 

som drabbats av flyghavre. Av denna orsak föreslås att ur landskaps

medel kan ersättas helt eller delvis de kostnader utrotningen av flyg

havre förorsakar. 

12 §. Förekom5ten av flyghavre på ett område minskar betydligt möjlig

heterna att använda området till jordbruksändamål. Av denna orsak före

slås skyldighet att vid överlåtelse av flyghavrebesmittat område, före 

överlåtelsen skett, meddela köparen eller legatagaren om förekomsten 

av flyghavre. 

13 §.Avsikten är att i landskapsförordning ge närmare bestämmelser 

om tillsyneR och kontrollen rörande denna lag. 

~4 §.Tillsynsmyndigheterna äger rätt, att få tillträde till områden, 

förråd och försäljningsplatser, att granska maskiner, redskap, transport

material, emballage samt platser och anordningar där spannmål,frö eller 

andra i 2 § nämnda produkter och varor hanteras, förvaras eller eljest 

hålles. Prover för undersökning får även tagas utan ersättning. Dessa 

bestämmelser erfordras för att det skall vara möjligt att övervaka efter

levnaden av lagens stadganden. 

Då den som utövar tillsyn på sätt som i l mom. stadgas lätt kan 

komma över affärs- och andra hemligheter stadgas att dessa icke får 

yppas för utomstående. 

15 §. Enligt 13 § l mom. ll punkten självstyrelselagen hör det till 

landstingets lagstiftningsbehörighet att stifta straffstadganden där 

straffet är böter. I denna lag föreslås att straffet för den som bryter 

mot stadgandena i denna lag skall vara böter. I fråga om väckande av åtal 

samt om åtalseftergift har motsvarande stadganden i rikets lag följts. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antangande 

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

om bekämpning av flyghavre. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

l §. 
För hindrande av spridning av flyghavre och för utrotning av sådan 

vidtages nedan i denna lag stadgade åtgärder. 

III 
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2 §. 
Tröskad och otröskad spannmål , frö ,hö ,halm,agnar ,avrens och sorteringsavfall 

av spannmål och frö,husdjursgödsel , jord och ·jordförbättringsmedel som härrör 

från område där axade plantor av flyghavre påträffats , får icke säljas eller 

eljest överlåtas till sådant bruk som kan innebära fara för att flyghavre spri

des såframt icke utredning företes över att det produkt- eller varuparti som 

skall överlåtas är fritt från flyghavre . 

Från i l mom. avsett område får icke transporteras, ej heller därifrån här

stammande 1 sagda moment avsedda produkter eller varor förvaras eller hanteras , 

på sådant sätt som kan innebära fara för att flyghavre sprides . 

3 §. 
Spannmål eller frö som befunnits innehålla flyghavre får icke säljas, ej 

heller överlåtas till sådant bruk som kan innebära fara för att flyghavre sprides . 

4 §. 
Den som har avrens eller sorteringsavfall eller frövara som innehåller flyg

havre skall bränna eller eljest förstöra det på sätt som icke innebär fara för 

· att flyghavre sprides . 
5 §. 

Vara som är avsedd till prydnad och som innehåller flyghavre f år ej salu

hållas eller eljest överlåtas . 

6 §. 

Landskapsstyrelsen kan utfärda bestämmelser om hantering , förvaring och 

l i 
i 
l 

transport av i 2 § nämnda produkter och varor samt om r engöring av redskap,förråd, l · l 
emballage och anordningar som använts. · j 

7 §. 
Den som vet eller misstänker att flyghavre finnes på område som han på grundval 

av äganderätt eller annan rätt innehar skall ofördröjligen anmäl a detta till 

lantbruks- och skogsnämnden i vederbörande kommun. 

8 §. 
Lantbruks- och skogsnämnden skall omedelbart efter att ha erhållit i 7 § 

avsedd anmälan eller nå annat sätt erhållit kännedom om eventuell förekomst av 

flyghavre anmäla detta till landskapsstyrelsens J or dbruksbyr fl. _, Jordbru.ksbyr ån· · 

skall omedelbart förrätta syn på området samt då förekomst av flyghavre konstate

rats vidtaga åtgärder för bekämpning av flyghavren. Anser jordbruksbyrån att en 

särskild plan för bekämpning av flyghavren skall uppgöras för det område där 

flyghavre förekornmer skall den göra förslag om saken till landska~sstyrelsen . 

Anser landskapsstyrelsen att en bekämpningsplan är påkallad skall den ofördröj

ligen vidtaga åtgärder för uppgörande av sådan plan. Bekämpningsplanen fastställes 

av landskapsstyrelsen. 

l' 
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9 §. 

Förekornmer flyghavre på ett område skall områdets innehavare vidtaga 

i bekämpningsplanen förutsatta åtgärder. Har bekämpningsplan icke uppgjorts 

är innehavaren skyldig att hålla sitt område fritt från axade plantor av 

flyghavre. 10 §. 
Fullgör områdets innehavare icke i 9 § avsedd skyldighet och _gx han det 

icke 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, likväl så , 

att endast med beaktande av den försumliges ekonomiska ställning skäliga 

kostnader får indrivas. Kostnaderna får indrivas i den ordning som gäller för 

indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg . 

ll § . 

Blir fullgörandet av ovan i 9 § avsedd skyldighet betungande för områdets 

innehavare med beaktande av hans ekonomiska ställning, kan kostnaderna för 

utrotning av flyghavre ersättas av landskapets medel inom ramen för ordinarie 

årsstaten antingen helt eller delvis. Ersättning skall sökas hos landskaps

styrelsen inom sex månader från det att arbetet har utförts. 

12 §. 
överlåtes område genom köp eller annat avtal är överlåtaren eller lego

givaren skyldig att före ingående av överlåtelseavtal meddela den andra 

avtalsparten om flyghavre förekommer på området. 

Innehavare av område vilken säljer eller på annat sätt överlåter spann

mål, frö eller andra i 2 § l mom. avsedda produkter eller varor är, om det 

förekommer flyghavre på området, skyldig att i samband med överlåtelsen med

dela mottagaren detta . Vid försäljning av spannmål eller frö skall meddelandet 

göras skriftligen. 
13 §. 

Den allmänna ledningen och tillsynen över verkställigheten av denna lag 

ankommer på landskapsstyrelsen. 

Angående lantbruks- och skogsnämnds ,-,- uppgifter som tillsynsmyndighet 

stadgas närmare genom landskapsförordning. 

14 §. 
Tillsynsmyndigheterna äger rätt att få tillträde till områden, förråd och 

försäljningsplatser, att granska maskiner, redskap, transportmaterial , emballage 

samt platser och anordningar där spannmål, frö eller i 2 § l mom. nämnda 

andra produkter eller varor hanteras, förvaras eller eljest hålles . De äger 

även rätt att utan ersättning taga prov för undersökning. 

Den som handhar i denna lag avsedda uppgifter får icke yppa yrkes- eller 

affärshemlighet som kommit till hans kännedom, ej heller utnyttja dem i sin 

egen näringsverksamhet. 

l 
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15 §. 

Den som bryter mot stadgandena i 2-5, 9 eller 12 § eller de bestämmelser 

som utfärdats med stöd av 6 § dömes till böter. 

Ovan i l mom. avsedd överträdelse anmäles till åtal av landskapsstyrelsen. 

Om överträdelsen är ringa kan landskapsstyrelsen likväl avstå från att 

göra anmälan. 

16 §. 
Närmare bestämmelser om tillämpningen och verkställigheten av denna lag 

utfärdas genom landskapsförordning. 

Mariehamn, den 3 december 1976 

L a n t r å d 

Extra lagberedningssekreterare 


