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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående tillämpning i 
landskapet Åland av vissa författningar 

rörande bekämpningsmedel. 

I landskapet Aland gäller den i riket gällande lagstift

ningen om bekämpningsmedel på grund av bestämmelserna i land

skapslagen angående tillämpning av lagen om bekämpningsmedel i 

landskapet Åland (82/77). Sagda landskapslag innehåller i sak 

inte några andra bestämmelser än att rikslagstiftningmlrörande 

bekämpningsmedel utan undantag skall tillämpas även i landska

pet. Sålunda saknas i landskapslagen bland annat regler om hand
havande av de förvaltningsuppgifter som anges i de i landskapet 

tillämpliga riks f örf at tningarna, lagen om bekämpninismede 1 

(FFS 327/69), förordningen om bekämpnin~smedel (FFS 93/70) och 

med stöd därav utfärdade bestämmelser. 

I landskapslagar, genom vilka riksiagstiftning bringas i kraft i landskapet, 

bör det finnas bestämmelser om handhavande av de förvaltningsuppgifte·r 
vilka föranleds av ifrågavarande riksförfattningar. Därför före

slår landskapsstyrelsen att en uttrycklig bestämmelse om hand

havandet av förvaltningsuppgifterna i fråga fogas till land

skapslagen. Eftersom landskapslagens tekniska uppbyggnad inte 
medger alltför stora ändringar, föreslås den upphävd och er-

satt med en ny landskapslag. I den föreslagna lagen skulle 

inte bara handhavandet av förvaltningsuppgifterna i fråga anges 

utan däri skulle också ingå vissa avvikelser från den rikslag

stiftning som skulle komma att gälla i landskapet. 

I 6 § lagen om bekämpningsmedel stadgas att statsrådet skall 

tillsätta en bekämpningsmedelsnämnd som sakkunnigorgan i ären
den rörande bekämpningsmedel. Nämndens uppgifter framgår av 1 § 

förordningen om bekämpningsmedel. Med hänsyn till bekärnpnings

rnedelsnämndens uppgifter och de uppgifter som landskapsstyrel

sen skulle handha enligt den föreslagna lagen anser landskaps

styrelsen att det inte är nödvändigt med ett motsvarande sak

kunnigorgan i landskapet. Landskapsstyrelsen har därför för 

avsikt att inte tillsätta något organ motsvarande bekämpnings

medelsnärnnden i riket. 
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Anledningen till den föreslagna bestämmelsen i 2 § 2 mom. 

är den att det i de i 1 § avsedda författningarna kan komma 

att införas bestämmelser, enligt vilka det föreskrivs använd
ning av inhemskt språk på förpackningar, varningsanslag eller 
liknande. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 
antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående tillämpning i landskapet Åland av vissa författ

ningar rörande bekämpningsmedel. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 
Lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (FFS 327/69) och 

förordningen den 30 januari 1970 om bekämpningsmedel (93/70) 

jämte med stöd av dem utfärdade författningar skall äga tillämp

ning i landskapet Aland såsom i denna lag är stadgat. 
De i 1 mom. av~edda författningarna skall, med i denna lag 

stadgade undantag, tillämpas i landskapet sådana de lyder när 
denna lag träder i kraft. Sker därefter ändring i sagda för

fattningar skall ändringarna, om inte annat följer av denna 
lag, gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande 
i riket. 

2 § • 
Vad i de i 1 § avsedda författningarna är föreskrivet om 

import skall avse import eller införsel till landskapet. 
Om det i de i 1 § avsedda författningarna finns föreskrifter 

om anvisningar pr inhemskt språk, skall anvisningarna vara 

avfattade åtminstone på svenska språket. 

3 § • 

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § avsedda författ

ningarna ankommer på rikets myndigheter skall, såvida fråga inte 
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är om riksförvaltningen förbehållna angelägenheter, i 

landskapet omhänderhas av lan<lskapsstyrelsen. 

4 §. 

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och till
lämpningen av denna lag dtfärdas vid behov genom landskaps
förordning. 

s §. 

Denna lag träder i kraft den . Genom lagen 

upphävs landskapslagen den 1 september 1977 angående tilllimp
ning av lagen om bekämpningsmedel i landskapet Aland (82/77). 

Mariehamn den 7 oktober 1981 

V i c e 1 a n t r å d Ragnar Erlandsson 

Extra lagberedningssekreterare Lars Karlsson. 


