IJ~GUTSKOTTETS

betä nkande nr 16/1970-71
med anledning av landstingsman Erik LundMot.nr 6/1970-71 .
qvists hemställningsmotion angåend~ upp~rag
för landskapsstyrelsen att ombesörja en revision av landskapslagen den 31 december
1924 om natur skydd inom landskapet Åland~
Med anledning av ovannämnda hems tällningsmotion, varöver Landstinget inbegä rt utskottets utlåtru.1de, får utskottet, som i ärendet
hört landskapsforstmästaren Bertel Lindroos och lagberedningssekreteraren Sune Carlsson,vördsamt anföra följBJ1. de~
Utskottet anser den gällande naturskyddslagen i stort sett motsvara också dagens behov av möjligheter att skydda naturen. Visserligen förekommer numera nedsmuts.n ing av naturen i sådan grad, .att lEim.pliga åtgärder borde vidtagas för a tt förhindra det. Det faller likvä l
icke direkt inom naturskyddslagens ram att möjliggöra dylika åtgärder.
Dessutom kan mångenstä~es konst a teras en sådan förs+,itning av naturen,
att betydande skönhe tsvärden går fö:rlorade. Det skulle dock föra för
långt att man skulle förhindra s å dan förslitning, som är en följd av
allemansrätten, genom förbud mot vistelse i skog och mark.
Motionären berör också ett flertal frågor, som icke alls kan hänföras till det rättsområde, som naturskyddslagen reglerar. Flera frågor
kan hänföras till miljövården som ingriper i en mängd rä ttsområden.
Miljövården är en tämligen ny angelägenhet, som tillsvidare icke f ått
någon enhetlig reglering varken hos oss eller annorstädes. Det är ock:så osäkert, om en särskild miljövå rdslagstiftning kan anses vara det
riktiga. Det är inte heller troligt att miljövårdsstadganden i större
utsträckning kommer att inarbetas i naturskyddslagstiftningen. Miljövården komrner troligen också fra:w.a_eles att regleras genom specialst2,dganden inom olika rättsområden, byggnadslagstiftningen, hälsovårdslagstiftningen, vattenlagstiftningen och väglagstiftningen för att
nämna några av dem.
Grustäkter.
Utskottet ä r ense med motionä ren om att större grustäkter i närheten av allmä nna vä gar förfular londskapsbilden. Det är likväl knapp~ ~t
möjligt att belä gga sådan verksffinhet med tillståndstvång. Utnyttjande
av grustäkt är enligt vår rättsordning såkallad urproduktion och anses icke vara nä ringsidkande i egentlig bemärkelse. Det skulle ' medföra
en betydande inskränkning i . äg8l1derätten att belägga sådan verksamhet
med tillståndstvång, varför detta icke enligt utskottets mening är
möjligt i landsknpslag.
I den mån l andskapets vägförvaltning utnyttjar grustäkter för att
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anskaffa vä gmaterial torde det dock vara möjligt att åstadkomma en
bät.tring. Denn a fråga omnämnes oc k s å i lantrådets berättelse för å r
1969 (s.61). Vägavdelningen kommer a tt qnvända överskottsjord för att
fyllo. igen explo a terade grustäkter. Genom skogsplantering torde sådana
områden ganska snart kunna ges ett mera tillt alande utseende. Åtgärder för a tt förmå privata jordägare av exploaterade grustäkter att
snyg ga upp dem övervägas också.
Förfulande verksamhet.
Mångenstädes i våra skogar stöter man på upplag av a llsköns slcrot
och avfall. Huvudorsaken till detta torde vara, att kommunala avstjälpningsplatser inte finns i tillräcklig utsträckning. Vi saknar
också i landskapet en såkallad bilkyrkogård, varav följer att bilvrak påträ ffas i skogarna. Landska pet torde vara för litet för en · lön~
sam bilskrotning och transport av bilvraken till någon plats i riket
är knappast möjlig. Skrotupplag och dylikt bör emellertid regleras
främst i byggnadslagstiftningen ifall de nugä llande stadgandena
icke anses tillfyllest.
Miljövårdsgr~ns~ning av indu~tri- och vägby_ggen.
För industribyggnader fordras i1umera byggnadslov. Den granskning,
som föregår beviljande av sådant, bör givetvis ta hänsyn alldeles
särskilt till miljövårdsfrågor. Sta dganden h ä rom ingår också i byggnadsförordningen ~ Närmare bestä11mrn lser kan dessutom utfärdas genom
byggnadsplanebestämmelser och byggnadsordning.
Då det gäller vägbyggen å ter är det fråga om landskapets egen förvaltning så långt det gäller l nndsvägar och landskapsstyrelsen bör ha
möjlighet att påverka övrigo. vägbyggen i gynnsam riktning vad miljö vården beträ ffar i de flesta fall. Utskottet finner icke anledning
att gå in på dess a frågor i större utsträckning än att utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen liksom hittills beaktar miljövårdssynpunkter vid planering av nya vägar. Dessutom förutsätter utskottet
att vägområdena hålls prydliga i den utsträckning beviljade anslag
möjliggör det.
Förbud mot nedskräpning av l ru.1~ och vatten.
Utskottet hä nvisar till vad ov an anfördes under rubriken "Förfulan- '
de verksamhet 11 • Nedsmutsning av vatten förbjudes i vattenlagen, främst
i 1 kap. 19 §.
Avstjälpningsplatser.
lb1läggandet av avstjälpningsplatser har l änge varit eftersatt.
Numera torde dock kommunernc inse a tt denna fråga bör lösas. Den kommunala samarbetsnä mnden ha r frå g8Jl under behandling och en plan för
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avfallshanteringen torde föreligga inom kort .- :OE?.s .sq. · frågor "regler as
av hä lsovårdslagstiftningen.
Frivill~ g fridlysning.
Sta dgandena om frivillig fridlysning ingår i 9 § naturskyddslagen.
Förfa randet anses icke vara a lltför komplicerat. Utskottet anser a tt
en noggrann prövning bör föregå fridlysningsbeslut. Genom dem kommer
allemansrätten att inskränkas, vilket utskottet icke anser önskvärt,
Endast allmänt v ä rdesatta platser och föremål bör undandragas allemansrä tten genom fridlysning.
Expropriationsrätt.
Enligt 18 § n a turskyddslagen kan expropriation ske för naturskyddsändamål. För annan miljövård kan expropriation ske enligt landskaps l agen den 2 juli 195 3 angående expropriation för allmänt behov av
fast egendom i 18ndskapet Åland (15/1953). Förutsä ttning är, såsom
lagens rubrik 2,nger, att ett allmänt behov föreligger. Landskapet saknar lagstiftningsbehörighet för utvidgande av denna expropriationsrä tt.
Allemansrätten.
B.eglerna om allemansrätt har i viss mån s ammanfattats i Norge i fri~
l uftsloven. I Sverige har en såddn iagstiftning övervägts (SOU 1962 ~36 .
Naturen o ch sa.rnht:illet. SOU 1 96 5 ~19 . Friluftslivet i Sverige.) Också i
Finland torde frågan ha diskutera ts.
Allemansrti.tten ·ä r en inskrä nkni ng i äganderätten. På grund härav
saknar Landstinget möjlighet att antaga bestämmelser, som skulle utvid ga
allemansrätten utöver vad som k an anses vara gällande r ä tt i riket.
Fa ststä llande av a llemansrä ttens omfattning ä r emellertid synnerlig en
vanskligt, På grund härav kan utskottet icke omfatta motionärens f örslag i detta avseende.
1:11-1 ;i ö vårdsbyi~ .
Av det ovan sagda har redan framgått, a tt miljövårdsfrågorna ing riper
i många r ä ttsområden. Såsom en f öljd härav ä r det ett flertal av l andskapsstyrelsens tj änstemä n, som ha r att taga befattning med hithörande
frågor. :Oe frågor, som har anknytning till n a turskyddet, handhas av
forstavdelninge n . Inom denna har man på senas te tid ägnat särskild
uppmä rksamhet å t oljebekärnpning . :E1ör detta änd amål har en kommission
tillsatts och viss utrustning anskaffats. Avsikten är att komplettera
denna utrustnin g för att åstadkomJI1a en beredskap, som kan förslå för
de olyckor, som kan förutses inom l andskapets vattenområde. För olyckor
av större omfattning måste givetvis hj ä lp erhållas frå n annat håll.
:Oå utskottet icke kan omfatta motionä rens förslag om utvidgning av
naturskyddslagen till en miljövå rdslag och e j heller motionä rens förslag om ä ndring av naturskyddslagen, f å r utskottet vördsamt föresl å,
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förkasta motionen.

Nils Dahlmc:rn

Nä rvarande i utskottet~ ordföranden Dah:)..man, viceordföranden Persson,
ledmnöterna Curt Carl sson (delvis), Sundblom och Östling samt suppleanten \1!.i deman (de l vis).

