LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till
landska~slag om ändring nv lanJskapslagen angående tillämpning i landskapet
Aland av vissa riksförf attningar rörande växtskydd.

(

På grund av landskapslagen angående tillämpning i landskapet
Alan<l av vissa riksförfattningar rörande växtskydd (19/82) skall
växtskyddslagen (FFS 127/81) och förordningen om förebyggande av
införsel till landet av växtförstörare (FFS 173/81) tillämpas
även i landskapet. Förvaltninpsuppgifterna omhänderhas av lan<lskapsstyrelsen i enlighet med 19 § 2 mom. självstyrelselagen för
Åland.
I juni 1982 utfärdades i riket en växtskyddsförordning .(FFS 442/
82). I förordningen finns det bestämmelser bland annat om de åtgärder som enligt 2 § 2 mom. växtskyddslagen skall vidtas för
förhindrande av spridning och bekämpande av vissa i förordningen
nämnda växtförstörare. Enligt landskapsstyrelsens bedömning skulle
det vara ändamålsenligt att bringa bestämmelserna i växtskyddsförordningen i kraft även i landskapet. För den skull föreslås
växtskyddsförordningen fogad till förteckningen i 1 § 1 mom. I
fråga om v&xtförstörare som inte nämns i förordningen skulle landskapsstyrelsen, om behov uppstår, med stöd av 2 § 3 mom. växtskydd~lagen kunna besluta om åtgärder av temporär natur.
I växtskyddsförordningen har kommunerna ålagts att handha vissa
uppgifter. Eftersom kommunerna i landskapet i allmlinhdt saknar
tillgång till sakkunskap i växtskyddsfrågor, föreslås bestämmelsen i 2 § ändrad så att det skulle ankomma på landskapsstyrelsen
att i landskapet handha förvaltningsuppgifter som enligt <le i 1 §
1 mom. avsedda författningarna i riket ankommer 'å kommunerna.
I 3 § gällande lag föreskrivs att kostnader och skador som uppstått till följd av växtskydd~åtgärder som landskapsstyrelsen
vidtagit skall ersättas ur landskapets medel. Eftersom ifrågavarande ersättningar bland annat av praktiska skäl bör bestämmas
med iakttagande av de principer· som tillämpas i riket beträffande
motsvarande ersättningar, föreslås 3 § ändrad i ifrågavarande
avseende.

- 2 Av sanuna skäl föreslår landskapsstyrelsen att det ti11·3 § fogas en bestämmelse om att i riket tillämpade principer skall iakttas även vid hestärranande
av inspektions- och andra avgifter. Således skulle förordningen
om avgifter för inspektion av växter (FFS 174/81) följas.
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till
antagande
L a n d s k a p s 1 a g
om ändring av landskapslagen angående tillämpning i landskapet
Åland av vissa riksförfattningar rörande växtskydd.

I enlighet med landstingets beslut ~~~E.~_:?_ 1 § 1 mom. samt
2 och 3 §§ landskapslagen den 21 april 1982 angående tillämpning
i landskapet Aland av vissa riksförfattningar rörande växtskydd
(19/82) som följer:
1 §.

Växtskyddslagen den 13 februari 1981 (FFS 127/81), förordningen den 27 februari 1981 om förebyggande av införsel till
landet av växtförstörare (FFS 173/81) och växtskyddsförordningen
den 11 juni 1982 (FFS 442/82) skall med i denna lag angivna avvikelser äga tillämpning i landskapet Åland.
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2 §.

De förvaltningsuppgifter som enligt i 1 § avsedda författningar och bestämmelser ankommer på rikets myndigheter eller
på kommun skall i landskapet omhänderhas av landskapsstyrelsen,
såvida fråga är om angelägenheter som faller inom landskapets
behörighetsområde.
3 §.
Kostnader och skador till följd av åtgärder som landskapsstyrel ·
sen vidtagit med stöd av i 1 § avsedda författningar och bestämmelser skall ersättas ur landskapets medel i enlighet med i

riket föreskrivna grunder.
Avgifter som landskapsstyrelsen uppbäT ··med stöd a:v. i l §
avsedda författningar och bestämmelser skall uppbäras i enlighet
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med i riket föreskrivna grunder.

Mariehamn den 9 november 1982.
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