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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 12/ l 98 7 -88 med anledning av 

I. landskapsstyrclscns framställning 

till landstinget med förslag till 

I) landsh.apslag angående ändring av 

landskapslagen orn naturvård samt 

2) landskapslag orn ändring av 5 § jakt

lagen för landskapet Aland, samt 

Il. ltrn Magnus Lundbergs m.fl. lag

motion med förslag till landskapslag 

om ändring av 23 § landskapslagen om 

naturvård. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 5/ 1987-88. 

Utskottet har behandlat ärendet och beslutat omfatta de i lagutskottets betänkan

de framställda förslagen med nedannämnda ändring. 

Utskottet föreslår att ikraftträdandet av landskapslagen angående ändring av 

landskapslagen om naturvård framflyttas till den 1 juli 1988. 

Utskottet har efter omröstning (7-2) omfattat lagutskottets förslag om förl-;astande 

av förslaget till landskapslag om ändring av 5 § jaktlagen för landskapet Åland. 

Minoriteten (ordföranden Tuominen och ledamoten Andersson) omfattade förslaget 

i framställningen och anmälde avvikande fisikt. 

Utskottet har likaså efter omröstning (5-4) omfattat lagutskottets förslag till 

hemställan angående översyn av bestämmelserna om skyltning i landskapslagen om 

naturvård. Minoriteten (ledamöterna Anders Eriksson, Häggblom, Nordberg och 

Olofsson) ansåg att översynen av bestämmelserna bör ske i brådskande ordning och 

anmälde avvikande åsikt. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående första lag-
,. !• 

förslaget i enlighet med lagutskottetS 

förslag, dock så att ikraftträdclse

bestärnmelscn erhåller följand0 lydel-

se: 
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Denna lag träder i kraft den 1 jq!i 1988. 

(2-3 mom. lika som i framställningen). 

Utskottet föreslår vidare 

Marichamn den 18 januari 1988 

att Landstinget måtte förkasta det i 

framställningen ingående andra lag

förslaget, 

att Landstinget måtte förkasta det i 

lagmotion nr l 5/ 1987-88 ingående lag

förslaget, samt 

att Landstinget hemställer hos land

skapsstyrelsen att överse bestämmel

serna om skyltning i landskapslagen 

om naturvård så att beslutanderätten 

shulle överflyttas på kommunal myn

dighet varvid lohala behov särskilt kan 

tillgodoses. 

På stora utskottets vägnar: 

Pekka Tuominen 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Tuominen, ledamöter

na Andersson, Anders Eriksson, Holger Eriksson, Hagström, Häggblom, Nordberg 

och Olofsson samt ersättaren Öberg. 


