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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 7I1990-91 med an

ledning av ltl Christina Hedman-Jaak

kolas hemställningsmotion till land

skapsstyrelsen angående avverkning 

och export av julgranar. 

Landstinget har den 30 november 1990 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört landskapsforstmästa

ren Paul Holmfors och sekreteraren för Ålands skogsvärdsförening r.f. Georg 

Blomqvist får i anledning härav anföra följande. 

I motionen försläs att landskapsstyrelsen skall utreda om granavverkning till jul är 

skadlig och om privatexport av julgranar är laglig. 

Lag- och ekonomiutskottet konstaterar liksom motionären att ett relativt stort 

antal granar avverkas i jultid. De allra flesta av dem avverkas dock av markägaren 

själv eller med dennes samtycke och med omsorg om skogen varför julgransavverk

ningen i sig inte kan anses ha en skadlig inverkan på skogsbruket totalt sett. Någon 

utredning av huruvida julgransavverkningen är skadlig anser utskottet således inte 

vara av nöden. 

Trots att julgransavverkningen inte kan anses skadlig för skogsbruket som helhet 

hyser utskottet förståelse för de enskilda skogsägare som framförallt längs med 

våra större landsvägar finner sina omhuldade granar nedhuggna av julgranstjuvar. 

Att olovandes ta en gran från annans mark är dock ett brottsligt förfarande som 

genom polisanmälan bör beivras från markägarens sida. 

Vad gäller "privatexporten" av julgranar konstaterar utskottet att utförsel av 

julgranar för privat bruk inte är olaglig. Tullen är en statlig myndighet över vilken 

landskapsstyrelsen inte har överinseende. Därtill är frågan om granarna är stulna 

en polisiär angelägenhet och inte en fråga för tullen. 

Utskottets beslut har fattats genom omröstning (3-2). Ordföranden Anders Eriksson 

och ledamoten Hedman-Jaakkola omfattar inte utskottsmajoritetens beslut och har 

därför till betänkandet fogat reservation. 

Utskottet har enligt 23 § 4 mom. arbetsordningen utsett viceordföranden Söderlund 

att presentera betänkandet. 
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Med hänvisning till det ovan anförda fär utskottet härmed vördsamt föreslå 

Mariehamn den 20 december 1990 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 4/ 1990-91. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Söderlund samt ledamöterna Harry Eriksson, Hedman-Jaakkola 

och Holmberg. 



RESERVATION 

Undertecknade reserverar oss mot ett förkastande av motion nr 4/ 1990-91 och 

anser att motionen borde godkännas. 

Vi vill bringa landskapsstyrelsen till kännedom följande synpunkter: 

en attitydförändring mot stöd av julgranar bör eftersträvas. Man bör upplysa 

allmänheten om att det är ett brott att ta en julgran utan tillstånd från annans 

mark. Detta kunde ske t.ex. genom 

en annonskampanj 

genom att kontakta tullmyndigheter när det gäller export av gran anskaffad 

utan tillstånd 

genom att kontakta polismyndighet i samma ärende 

att aktivera till julgransodling i landskapet 

att organisera en julgransförsäljning direkt av odlarna. 

Mariehamn den 20 december 1990 

l1tr};-Vv 
(Å~ders Eriksson 


