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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 1/1976-77 med anled

ning av landskansstyrelsens framställning till 

Landstinget med förslag till landskapslag angående 

tillämpningen av lagen om växtskydd i landskapet 

Aland. 

Med anledning av ovannänmda framställning, varöver Landstinget inbegärt lagut

skottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom 

samt medlemmarna i växtskyddskommitten, landstingsmannen Olof M. Jansson, 

(som tillika är ordförande i kommittens arbetsutskott) och agxnomen Per-Olof 

Böckelman, vördsamt anföra följande, 

Lagstiftningen om växtskydd hör enligt 13 § l mom. 8 punkten i självstyrelse~ 

lagen till landstingets laestiftningsbehörighetsområde. Trots att den i riket 

gällande lagen om växtskydd härstammar från år 1925 har landskanet hittills 

icke haft någon egen lagstiftning på området, vilket förhållande i praktiken 

förorsakat problem och haft till följd att rikets stadganden tillä~a,ts utan.,. 

för dess egentliga giltighetsområde. 

Landskapsstyrelsen har emellertid nu, efter det föreliggande lagförslag av

givits till landstinget tillsatt en växtskyddskommitte, som bland annat för

bereder en särskild landskaoslag om växtskydd. För att snabbt rätta till den 

nuvarande situationen, då alltså för landskapet Aland gällande växtskyddslag.,.. 

stiftning helt saknas, har landskapsstyrelsen föreslagit antagande av en blan.,.. 

kettlag, genom vilken tillämpningen av rikets lag om växtskydd skulle utsträckas 

att gälla även i landskapet Aland. En dylik lösning har även växtskyddskom

mitten ansett erforderlig i avvaktan på landskanslagstiftning ~å området. 

Lagutskottet har vid ärendets behandlinr; funnit att föreliggande lagförslag 

således endast avser att reglera en brist i gällande lagstiftning under ett 

övergångsskede. Utskottet har noterat att de av lagen föranledda förvaltnings.,. 

uppgifterna, som i riket ankommer på statsrådet och jord,.. och skogsbruksministe

riet, icke genom stiftandet av denna blankettlag automatiskt skulle överflyttas 

till växtskyddsmyndigheterna i riket, utan skulle ankomma på landskal)smyndighe.,. 

terna, även om detta icke uttryckligen stadgats i lägförslaget. 

Lagutskottet, som alltså emotser snara lagstiftningsåtgärder angående växtskydd~ 

ställer sig däremot avvis,ande till landskapsstyrelsens i lagförslagets motive

ring framförda tanke att handläggarrdet av växtskyddsfrågor i landskCJBt, vilka 

skulle ankomma på landskapets förvaltningsmyndigheter genom överenskommelse

förordning skulle överflyttas till växtskyddsmyndigheterna i riket sedan ifrå-
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gavarande landskapsl~g trätt i kraft. Med beaktande av stadgandet i själv

styrelselagens 19. § 3 mom, förutsätter utskottet,att landskapsstyrelsen skall 

finna det möjligt att kvarhålla administrationen av växtskyddsfrågorna på Aland 

och åtminstone inte i första hand tvinga medborgarna att i förekonnnande växt.,. 

skyddsangelägenheter vända s1g till myndigheter i riket . 

Med hänvisning till det anförda f år lagutskottet vördsamt föreslå 

attLandstinget måtte antaga :förslaget till 

landskapslag angående tillärnpnin9; av lagen om 

växtskydd i landskapet Åland i den lydelse 

landskapsstyrelsen föreslagit . 

Mariehamn den 15 november 1976 , 

sko~v~':"~~-----=~~ 
an.,Erik Lindfors 

ordförande 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson, leda~ 

moten Berg samt suppleanterna Wiklöf och Bengtz , 


