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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 16/1987-88 med an

ledning av ltl Barbro Sundbacks m.fl. 

hcrnställningsmotion till landskaps

styrelsen om revidering av lagstiftnin

gen om enskilda skogar och skogsför

bättring enligt ekologiska principer. 

Landstinget har den 6 april 1988 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört ordföranden för Ålands skogsvårds

förcning Tor Sundberg, skogsteknikern Roger Slotte, landskapsforstmästaren Paul 

Holmfors, forstmästaren Henrik Beckman och miljövårdsintendentcn Håkan Kulves 

får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att dagens åländska skogsbruk i många avseenden påverkar naturen 

och landskapsbildcn onödigt negativt. Skogsbruket bC'drivs i stöd av mycket 

föråldrad lagstiftning och vid tillkomsten av de nu 20 år gamla lagarna var 

ekologiskt tänkande enligt motionärernas mening i det närmaste okänt. I motionen 

föreslås därför att landskapslagarna om enskilda skogar och skogsförbättring 

revideras enligt moderna ekologiska principer om natur- och Jandskapsvård. 

Lag- och ekonomiutskottet konstaterar liksom motionärerna att det redan i dag 

bland skogsägarna finns ett stort intresse att slå vakt om den åländska landskaps

bilden. Av denna anledning sköts skogarna i de flesta fall mycket väl i landskapet 

t.cx. genom att nypla.ntering så gott som undantagslöst företas kort efter kalav

verkning av skog. Under år 1987 kalavverkades 265 ha skog i landskapet vilket 

innebär ca 0,5 procent av det totala skogbeståndet. Den vanligaste motsvarande 

procentsatsen för skogsbruk i omkringliggande regioner är en procent. 

Utskottet konstaterar att tendensen på Åland tycks vara sådan att de skogsägare 

som själva bor och verkar i närheten av sin skog och också avverkar densamma ofta 

värdar den bättre. Bästa sättet att uppnå de i motionen efterlysta ekologiska 

principerna för skogsbruk är därför, enligt utskottets rnC'ning, att underlätta den 

s.k. självverksamhetcn där skogsägaren själv avverkar sin skog i stället för att 

överlåta uppdraget åt skogsbolagens stora maskiner. Skogsbruket är redan idag en 

näring som dras med dålig ekonomisk lönsamhet och nya restriktioner och förbud 

skulle enligt utskottets mening tvinga fram än mer rationella metoder inom 

skogsbruket med minskad självvcrksamhct som följd. Uts!..ottct konstaterar också 
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att sh.ogcni om den främst skall vara till för fritidsfolf.- och smådjur förlorar sin 

ch.onomiska betydelse för ägaren varpå risken för misskötsel är mych.ct stor. 

Utskottet konstaterar slutligen att de i motionen påtalade möjligheterna att införa 

befrielse från sh.att för vissa skogsornrådcn ligger utanför landstingets behörighcts

områdc vad gäller den statliga sh.attf·n. 

Utskottet beslöt att betänkandet i landstinget presenteras av ltm Harry Eriksson. 

Viceordföranden Hcdman-Jaakkola har inte om fattat utskottets åsikt utan har till 

bctänh.andct fogat skriftlig reservation. 

Med hänvisning till det ovan anförda får ush.ottet härmed vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta hcm

ställningsrnotion nr 80/ 1987-88. 

Maricharnn den 20 april 1988 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Christina Hcdman-Jaakh.ola 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: viceordföranden Hcdrnan-Jaakkola, 

Harry Eriksson, Göte Sundberg samt ersättaren Anders Eriksson. 



Christina Hedman-Jaakkola 
Viceordförande i lag- och ekonomieutskottet 

R e s~e r v a t i o n 
Till 1987-88 Lt hemställningsmotion nr 80 

Undertecknad anmäler min avvikande åsikt mot ett förkastande 
av en motion som hemställer hos Landskapsstyrelsen om att LL 
om enskilda skogar och om skogsförbättring revideras enligt 
moderna ekologiska principer 

Min motivering till reservationen är följande: 

Moderna ekologiska principer för ett skogsbruk avser ett sådant 
sätt att bruka skogen,att inte växt- och djurlivet tar skada 
så att vissa arter minskar eller dör ut och andra förökar sig 
i ett onaturligt stort antal. Vidare betyder det att att man 
skall ta med i planeringen av bruket av skogen d en risk för 
påverkan från å ena sidan industriutsläpp från andra länder 
och å andra sidan påverkan av vår egen produktion av miljöfarliga 
utsläpp samt trafikutsläpp av både diesel och bensin. Därtill 
måste man beakta kalhyggenas skadeverkningar, som man tidigare 
inte varit helt medveten om.Det frigörs lättlösliga näringsmedel 
och den högre grundvattennivån fordrar skogsdikning 1 varigenom 
näringsämnena leds ut i vattendragen 
Man skall också beakta andra produktionsformer än enbart virkesut 
tag, så att skogens alla nytigheter och funktioner samtidigt 
utnyttjas, men systemet fungerar bra endast om ingen av bruksfor
merna kraftigt krymper förutsättningarna för de övriga. 

Förrän liknande skador sker i det åländska skogsbruket, skall 
vi väl inte skynda oss att hinna fatt genom att göra samma missta 
g. Trädgränsen flyttas inte bara i fjällskogarna, samma gäller 
skärgårdsskogar på ömtåliga platser. Detta är skogsfackfolk 
väl medvetna om , det visar skriften " Den åländska skogen 1983". 
Vid utskottsdiskussion .hävdades att pendeln sväng igen sedan 
dess.I så fall är det åländska skogsbruket att beklaga. 
Hänvisar till den rikssvenska lagstiftningen och till rikets 
lag om skyddsskogar och hoppas att Landstinget i sin behandling 
av ärendet tar hänsyn till dessa synpunkter. 
Lösningen av den här konflikten kan kanske underlättas om man 
skapar ett system för att värdera de olika bruksformernas sam
hälleliga betydelse. I främsta rummet gäller det att finna 
politiska lösningar 9 som tillfredställer olika samhällsgrupper. 
;, 

Mariehamn den 24.04.1988 


