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SAMMANFATTNING 

Motionen 

Ltl Lotta Wickström-Johansson m.fl. föreslår att lagtinget hemställer hos 

landskapsstyrelsen om revidering av det miljöpolitiska handlingsprogrammet, 

genomförandet av en övergripande planering för natur- och kulturmiljön och framtagandet 

av underlag för en bred miljöinformation till allmänheten om hållbar utveckling . 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att de i motionen ingående förslagen förkastas. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

1. Miljöpolitiskt handlingsprogram 

Motionärerna föreslår att landskapsstyrelsen skall utvärdera och revidera det miljöpolitiska 

handlingsprogrammet som antogs 1989. Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen redan 

har inlett arbetet med att revidera det miljöpolitiska handlingsprogrammet. Då åtgärder 

redan har vidtagits för att verkställa det som motionärerna åsyftar föreslår utskottet att 

motionen till denna del förkastas. Beslutet tillkom genom omröstning (3-2). Beslutet 

biträddes av vice ordföranden Harry Eriksson samt ledamöterna Mattsson och Pehrsson. 

2. övergripande planering 

Motionärerna föreslår att landskapsstyrelsen inför en övergripande planering för natur- och 

kulturmiljön på landskapsnivå. Då utskottet anser att det inte finns behov av en 

övergripande planering utöver den planering som ålagts kommunerna genom lagen om 

kommunöversikt (23/95) föreslår utskottet att motionen till denna del förkastas. 

3. Miljöinformation 

Motionärerna föreslår att landskapsstyrelsen i samarbete med Agenda 21, Ålands Natur 

och Miljö, Ålands teknologicentrum och andra organisationer tar fram ett underlag med 

information om natur- och kulturmiljön och samhällsutvecklingen. Landskapsstyrelsen kan 

enligt utskottets mening i princip medverka till att sådant material utarbetas men initiativ 
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borde väckas av de organisationer som är intresserade av ett sådant projekt. Vidare 

förutsätter utskottet att landskapsstyrelsen inkluderar sådan information i det reviderade 

miljöpolitiska handlingsprogrammet. Med hänvisning till ovanstående föreslår utskottet att 

motionen till denna del förkastas. Beslutet fattades genom omröstning (3-2). Beslutet 

biträddes av vice ordföranden Harry Eriksson, ledamöterna Mattsson och Pehrsson. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 8 april 1998 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, miljöjuristen Helena 

Blomqvist, verkställande direktören Christian Nordas vid Ålands Problemavfall, 

ordföranden Torbjörn Björkman och styrelseledamoten Annette Larson vid Ålands Natur 

och Miljö, projektledaren Gunda Åbonde-Wickström vid Agenda 21-kontoret och 

försöksledaren Robert Mansen vid Ålands teknologicentrum. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Erland, vice ordföranden Harry 

Eriksson samt ledamöterna Beijar, Mattsson och Pehrsson. 

Ordföranden Erland har lämnat en reservation till betänkandet. 

Utskottet har enligt 23 § 4 mom. arbetsordningen utsett vice ordföranden Hany Eriksson 

att redogöra för betänkandet. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Marie hamn den 19 januari 1999 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget måtte förkasta hemställ

ningsmotion nr 42/1997-98. 

Olof Erland 

Marine Holm-Johansson 



RESERVATION 

Jag reserverar mig mot social- och miljöutskottets betänkande med följande 
motiveringar 
1. Landskapsstyrelsen borde kontinuerligt utvärdera och revidera det 
miljöpolitiska programmet och föreslå konkreta åtgärder för att säkra en hållbar 
utveckling på Åland och i östersjöområdet. 
2. Det finns ett behov av ett helhetsansvar när viktiga skyddsintressen i den 
åländska natur- och kulturmiljön berörs. Därför är en övergipande fysisk planering 
nödvändig. 
3. För att kunna följa utvecklingen och vidta riktiga miljöåtgärder krävs 
infonnation och kunskap. Landskapsstyrelsen borda därför prioritera en bred 
miljöinformation till skolorna och till allmänheten. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag 

Mariehamn den 15 mars 1999 

~_QJ 
Olof Erland 

att landskapsstyrelsen reviderar 
det miljöpolitiska 
handlingsprogrammet från 1989, 
genomför en övergripande 
planering för natur- och 
kulturmiljön samt tar fram 
underlag för en bred 
miljöinformation till allmänheten 
om hållbar utveckling. 


