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LAGUTSKOTTETS betänkande m 16/1961 över 

landskapsstyrelsern:=- framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag om 

Espholm II benämnda naturskyddsområde. (m 33/ 

1961) 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskot

tets utlåtande, har utskottet behandlat och får för landc·tinget vörd-

sammast framhålla följande: 

Enligt § 2 i landstingets beslut den 31 december 1924 om antagande 

av lag om naturskydd inom landskapet Åland är det förbjudet att inom 

allmänt skyddsområde bland annat upptaga odling eller verkptälla av

verkning och att beta kreatur, så vitt ej landstinget enligt § 4 i 

samma lag g enom ~ärskilt be plut medgivit undantag från detta allmänna 

förbud. Då landstinget antog landskapplagen av den 17 juli 1943 om 

avskiljande av Espholm II till naturskyddsområde, fa stslogs endast na

turskyddsområdets gränser, men undantag från det allmänna stadgandet 

i § 2 medgavs icke. Ej heller har landstinget senare fattat beslut om 

sådant undantag. 

Området har därför under alla de år 1943 års landskapslag varit i 

kraft fått växa fritt. Resultatet härav har blivit, att området, som 

varit avsett att bliva en naturpark, i själva verket blivit en urskog, 

där allsköns buskvegetation håller på att förkväva den rika flora man 

väntat sig att finna på ett lövängsreservat. Den omständigheten att 

träd, som blåst omkull? och murkna grenar, som fallit till marken, 

fått ligga kvar, har ytterligare framhävt urskogskaraktären . I nuva

rande skick är naturskyddsområdet närmast anskrämligt i jämförel s e 

med de norrom detsamma befintliga lövängarna. 

Landskapsstyrelsens initiativ är därför pynnerligen välkommet, då 

§ 2 medgiver åtgärder, som erfordras för bibehållande av områdets löv

ängsnatur. Stadgandet innebär ett på § 4 i naturskyddr-·lagen grundat 

undantag från det allmänna stadgandet i dess § 2. 

Ut skottet får därför för land s tinget vördsammapt föreslå, 

att landstinget ville godkärma lagför plaget. 

Mariehamn den 17 nov$illber 1961. 

På lagut sko~; s v~~r: / 

m_ '-r/1)/o D•i-'Jc<:J fzrY?.. 
Erik Eriksson ~ , 

ordförande. (_ - - _.,,..~~~~, 7 ( 
~. Ax~ .-XU:ff'trchl-noff 

.... kreterare. 

Närvarande i ut skottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Pers
son, Gustaf Jansson, Bertel Boman och Annemi Dahlblom~ 
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