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till Landstinget med förslag till landskapslag angående 

upphävande av lOa § landskapslagen om naturvård. 

De grundläggande reglerna som gäller vid beskattningen av inkomst av skogsbruk 

avviker från det som är vanligt vid inkomst9eskattnip.~ep. Den inkomst som erhålls vid 

virkesförsäljning är näJTIUgen såsom hµ~\ldregel skattefri. Istället är skogen föremål för en 

form av arealbeskattning där den årliga tillväxten beskattas. 

När ett område inrättas till naturreservat följer i allmänhet av områdets nya status mer 

eller mindre omfattande inskränkningar i möjligh~terna att . utnyttja skpgen in?m området. 

Detta är en direkt följd av att andra värden än skogsmarkens maximala virkesproduktion 

prioriteras. Vissa av de naturreservat som finns på områden vilka tillhör landskapet är därför 

befriade från' den nqrmala skogsbeskattningen. Enligt lOa § landskapslagen oµi 1'aturvård 

(41/77) skall kommunerna kompenseras för bortfallet av inkomster,J~ånAe naturreservat som 
\' . -.--· . 

inte är föremål för arealbeskattning. Kompensationen skall täcka hela skatteinkomstbortfallet. 

I kompensation för förlorade skatteinkomster från landskapets naturreservat utbetalades 

under ~· 1990, d.v.s. för skatteåret 1989, ca, ().000 mark. Ay,beloppet erl~des ungefär 
·- ': ·-. . . ' _._,..., ,, . . -

hälften till Lemlands kommun och avsåg Nåtö-Jungfruskärs naturreservat och ungefär hälften 

till Saltviks kommun för Boxö naturreservat. 

Till följd av principerna för den skattefinansiella utjämningen.har: i förslag~pill ordinarie 

årsstat för år 1992 anslag inte upptagits för det ändamål som anges i lOa § landskapslagen 

om naturvård. Paragrafen är emellertid utformad så att den bör anses tillerkänna kommu

nerna rätt till den kompensation som där anges. Den måste därför upphävas för att årsstaten 

skall kunna genomföras på det sätt som föreslås. 

Det torde, trots det i framställningen ingående lagförslaget och förslaget till ordinarie 

årsstat för år 1992, vara nödvändigt att även för år 1991 erlägga ett belopp µiot.sv~ande, 
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ifrågavarande ersättningar till Lemlands och Saltviks kommuner, såvida inte lagförslaget 

antas i den ordning som anges i 55 § landstingsordningen. Orsaken härtill är bestämmelserna 

i 2 § 2 mom. landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning (22/83) och 

ikraftträdelsebestämmelserna i ett förslag Hll lag om upphävande av 5a § lagen om natur

skydd (1991 Rd - RP 191). 



I ärendet har inte vare sig de berörda kommunerna eller övriga kommuner hörts . 
./ .·. ., ' { :~ ,,·; : ·~> . . . - . ; 

Orsaken härtill ~ att lagändringen. är en direkt följd av· principerna för den skattefinansiella 
. . -"·,. . '. . I ·' 

utjämningen. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antaga.1de 
., 

.[' 

Landskapslag 
.,.t. 

angående upphävande av 1 ba § landskaps lagen om naturvdrd· ' 1
' 

I enli~~et med landstingets. beslut ~tadgas: ; : ' 
. -. . ) 

1 § 
Genom denna lag upphävs lOa §.1andskapslagen den 23 maj 1977om naturvård (41/77), 

sådan den lyder .i l~dskapslagen d~h 31 oktober l984 (65/84). ·' '·u ·' 'i• 

2 § 

Denna lag träd~~ ·i kraft den 1992. Ersäftiling enligt den genom denna lag•\!pphävda · 

paragrafen erläggs sista gången till k~mmune~{iör skatteåret 1990. 

Mariehamn den i9 december {99·1 
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