
Nr 5/1968-69. 

LAGUTSKOTTETS betänkande Nr 5/1968-69 
me d anl edning av Ålands l andskapsstyrelses 

fran1ställning till Ålands l andsting med för

slag till l andskap slag angående ändring av 

l andskapslagen om Espholm II benämnda na

turskyddsomr å de och landskapslag angående 

ändring av landskapslagen om Nåtö natur

skyddsumräde. (Nr 36/1968) . 
Med anledning av ovannämnda framstä llning 7 va röver Landstinget inbe

gärt utskottets utlå t ande 7 får utskotte t 9 som i ä rendet hört landskaps

forstmästa ren Bertel Lindroos 9 vörc1s&i1t anföra följande: 

Utskottet har funnit 9 a tt det planerade vägbygget till Järsöj Lemland 7 

kommer a tt beröra båda de aktuella na turskyddsomr å dena dels så 9 att mind

re dela r av dem bebyggas med väg 9 dels så 7 a tt till vägen hörande områden 

ytterligare inkräkt a på naturskyddsområdena. Det kan därvid inte undvikas 

att skada å s anlicas dessa freda de områden. Dä rtill kommer givetvis 1 att ge

nom vä gens dragning intill och i någon :mån över dessa områden 9 kommer ri s 

ken för andra skador på områdena a tt öka genom a tt de blir lättare till

gängliga för allmänheten. Då likvä l syftemålet med na turskyddsområ dena i n

te bör va r a a tt f örhindra till träde till dem 9 bör s å dan skada 9 s. k. för·

sli tning avnaturen 9 motverkas genom uppl ysning och mö jligen också över
vakning. 

Utskottet finner a tt i de tta fall naturskyddsintresset bör vika för 

behovet av vägförbindelse till Järsö och har därför omfattat lagförslagen. 

Det ä r dock betydelsefullt a tt vägen pl2l'.leras så 9 a tt de skadliga verk

ningarna begränsas så mycket som möjligt. Beträffande l agförslagens ut

formning i formellt avseende har u tskot t e t intet at t invä nda. 

Hänvisande till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

Mariehamnj den 20 novem 

På la 

att Landstinget måtte antaga de i ovan

nämnda fr runställning ingående lagförslagen 

Närva rande i u t skot t e t: ordföranden Nils Dahlm 9 vic eordföranden 
Eli el Persson s run t ledamöterna Bertel Boman

9 
Karl Sundblom och Edw.ös t 

ling . 


