
1990-91 Lt - Hemst.mot. nr 11 - Fu 

FINANSUTSKOTTETS 
BETÄNKANDE nr 22/1990-91 med 
anledning av ltm Roger Janssons m.fl. 
hemställningsmotion till 
landskapsstyrelsen angående 
förhandlingar med sjöfartsstyrelsen om 
omformning av farledstavlor i Ålands 
skärgård. 

Landstinget har den 30 november 1990 inbegärt finansutskottets yttrande över motionen. 
Utskottet, som i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Karl-Göran Eriksson, 
medlemmen i Åländska segelsällskapet Holger Eriksson, löjtnanten Nils Ginman, 
kommodoren i Mariehamns seglarförening Gun Holmström, lotsfördelningschefen Edgar 
Karlsson och miljövårdsintendenteu Håkan Kulves samt besökt småbåtsleden Rödhamn
Mariehamn och Lemströms kanal, får med anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen skulle förhandla med sjöfartsstyrelsen om att 
omforma eller helt avlägsna de bokstavsmärken som finns i Ålands skärgård. 

Sjöfartsstyrelsen har placerat ut ett antal s.k. identifieringstavlor på leden Utö-Karlby och 
Rödhamn-Mariehamn i syfte att underlätta navigeringen för småbåtsförarna, delvis som 
ett resultat av en begäran från Mariehamns seglarförening om en upplyst farled in till 
Mariehamn. Tavlorna är vita med refle.k1erande röda eller gröna bokstäver och tavlans 
standardhöjd är 2,4 meter. Skyltar av samma storlek och utseende har funnits i 
skärgården redan tidigare, men då utan någon bokstavsbeteckning. De är ofta utsatta på 
platser där det sedan tidigare finns kummel eller i närheten av sådana. 

Utskottet anser att identifieringstavlorna har ett berättigande och att de för många 
småbåtsförare kan vara till stor hjälp särskilt vid dåligt väder och nedsatt sikt samt i 
mörker eller skymning. Sjöbevakningen har konstaterat en minskning av antalet 
sjöräddningsoperationer på grund av t.ex. grundstötningar i farleden Rödhamn
Mariehamn. Utskottet anser därför att identifieringstavlorna bör finnas kvar i oförändrad 
form. 

Ordföranden Sven-Olof Lindfors har anmält avvikande åsikt eftersom han anser att 
motionen borde ha godkänts. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

Med hänvisning till det anförda föreslår uskottet vördsamt 

Mariehamn den 17 september 1991 

att Landstinget förkastar 
hemställningsmotionen nr 11/1990-91. 
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På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 
ordförande 

Elisabeth Naucler 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven··Olof Lindfors, 
viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Olofsson och Tuominen. 



RESERVATION 

Jag har tillsammans med majoriteten i utskottet ansett att motionen bör förkastas. Vidare 

har jag dock ansett att man i betänkandet borde framföra åsikten att tavlorna förfular 

miljön och att utskottet inte heller anser att man i fortsättningen skall pricka ut 

småbåtsleder inom landskapet på detta sätt. Landskapsstyrelsen borde därför enligt min 

åsikt meddela sjöfartsstyrelsen sin mening att man visserligen kan acceptera de redan 

uppsatta sjömärkena, men att man för framtiden inte borde utnyttja sig av denna form av 

förfulande farledsutmärkningar i arkipelagen inom landskapet Åland. 

Mariehamn den 23 september 1991 

CJ;:Rl~c:cc~ 
Pekka Tuominen 


