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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 Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om Esp

holm II benämnda naturskyddsområde och 

landskapslagen om Nåtö naturskyddsområde. 

Genom landskapslagen den 12 april J.962 om Espholm II benämnda natur

skyddsområde (12/62) och landskapslagen den 16 april 1964 om Nåtö natur

skyddsområde (17/64) har vissa landskapet tillhöriga områden i Marie

hamns stad samt i Nåtö by i Lemlands kommun avskiljts till så kallade 

allmänna skyddsområden, vilka områden sålunda fredats i enlighet med 

vad därom stadgas i lagen den 31 december 1924 om naturskydd inom land

skapet Åland (33/24). Enligt 2 § av sistsagda lag är det inom natur
skyddsområde förbjudet att utom annat verkställa avverkning, upptaga 

mull, torv, sand eller lera eller företaga sprängning. Lagens 4 § med

ger dock landstinget rätt att genom särskilt beslut fastställa sådana 

undantag från dessa förbud, "som i den inom eller invid allmänt skydds

område bosatta befolkningens intresse eller eljest kunna befinnas nö-

diga." 
Den preliminära vägplanen för den planerade allmänna vägen mellan 

Espholm i Mariehamn och Järsö by i Lemlands kommun förutsätter, att 

vägen kommer att dragas över skyddsområdena Espholm II och Nåtö. I frå

ga om det förstnämnda området skulle ingreppet närmast komma att gälla 

en breddning av nuvarande väg, medan, då det gäller Nåtö naturskydds

område, vägen bland annat skulle skära genom en äng bevuxen med orkide

er samt beröra ett bestånd av slånbuskar. Landskapsstyrelsen har under

sökt möjligheterna för alternativa sträckningar, vilka möjligen skulle 

ha inneburit mindre ingrepp i sistnämnda områden men dessa övriga al

ternativ skulle komma att medföra en kostnadsökning mellan 150.000 
och 350.000 mark. 

Då det dessutom icke är möjligt att ge vägen en sådan sträckning, att 

Skyddsområdena skulle kunna undvikas? har landskapsstyrelsen med hänvis
ning till ovannämnda 4 § i naturskyddslagen funnit det påkallat att i land

skapslagarna om Espholm II och Nåtö naturskyddsområden föreslå likaly
dande tilläggsparagraferj i vartdera fallet en ny 2a §, enligt vilka 
landskapsstyrelsen skulle givas rätt att utan hinder av vad i 1 § av 

sagda lagar är stadgat företaga i landskapslagen om allmänna vägar i 

landskapet Åland förutsatta åtgärder för byggande och underhåll av en 
a11,.,,a··n = väg över ifrågavarande naturskyddsområden. I den mån ingreppen 
Skulle beröra de i 41 § 2 mom. väglagen avsedda frisiktsområdena, skulle 
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dock dessa såvitt möjligt vidtagas i enlighet med naturskyddsinspektö

rens anvisningar. 
Med hänvisning till det anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till .antagande nedanstående 
L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om Espholrn II benämnda naturskydds

område. 

I enlighet med Ålands landstings beslut fogas till landskapslagen 
den 12 april 1962 om Espholm II benämnda naturskyddsområde (12/62) en 
ny 2a § såsom följer: 

2a §. 
Utan hinder av vad i 1 § är stadgat må landskapsstyrelsen vidtaga 

i landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland (23/57) förut- ··\ 
satta åtgärder för byggande och underhåll av en allmän väg över skydds::.": 
området dock så 9 att i 40 § 3 mom. sistsagda lag förutsatta åtgärder 
inom vägens frisiktsområde så vitt möjligt bör ske enligt naturskydds
inspektörens anvisningar. 

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

angående ändring av landskapslagen om Nåtö naturskyddsområde. 

I enlighet med Ålands landstings beslut fogas till landskapslagen 
den 16 april 1964 om Nåtö naturskyddsområde (17/64) en ny 2a § såsom 
följer: 

2a §. 
Utan hinder av vad i 1 § är stadgat må landskapsstyrelsen vidtaga 

i landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland (23/57) förut
satta åtgärder för byggande och underhåll av en allmän väg över områ
det dock så 9 att i 40 § 3 mom. sistsagda lag förutsatta åtgärder inom 
väge:r:afrislktsområde så vitt möjligt bör ske enligt naturskyddsinspek
törens anvisningar. 

Mariehamn 9 den 12 november 1968. 
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