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STORA UTSKOTTETS betänkande m 21/1965 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands landsting med förslag till landskaps 

lag angående ändring 'iav landskapslagen Q.m natur

skydd inom landskapet Åland. (N2 29/196 5). 
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande · 

m 18/1965, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora ut skottet har behandlat ärendet och därvid be slutat omfatta 

det i lagutskottets evannämnda betänkande framställda förslaget med 

nedannämnda tillägg. 

Såsom av lagförslagets motivering framgår har 19 § i sin nuvarande ly

delse icke hindrat uppsättande av reklamplakat rörande bl.a. idrottstäv

lingar, nöjestillställningar och andra sammankomster av motsvarande slag. 

Ett förtydligande härom föreslås nu infört i ett nytt 2 mom. Då i upp

näkningen av sammankomster, för vilka annonsering vore tillåten, likväl 

icke särskilt nämnes idrottstävlingar, har utskottet med beaktande av 

den talrika förekomsten av dylika tillställningar funnit det motiverat 

att i uppställningen under 2 mom. införa även idrottstävlingar. 

Stora ut skottet ., som ej funnit skäl till andra anmärkningar mot lag

förslaget, får förty vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styrelsens framställning ingående lagförslaget 

sålydande: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om natur3kydd inom landskapet Åland . 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 19 och 23 §§ landskaps

lagen den 31 december 1924 om naturskydd inom landskapet Åland (33/24) 
såsom följer: 

19 §. 
(1 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

Vad i 1 mom. är stadgat må likväl icke tillämpas på annonsering, som 

gäller sammanträden, kulturella möten, idrottstävlingar, nöjestillställ

ningar eller andra sådana sammankomster eller medborgerliga val. I bygg

nad, som nyttjas såsom affärs-, arbets- eller kontorslokal eller såsom 

lokal för fysisk fostran eller sammankomster, samt i byggnadens omedel

bara närhet må annonseras om den där idkade verksamheten och om de va

ror , som där säljas. Sådan reklam skall utformas oc~ uppsättas på sådant 
Sätt, att den så väl som möjligt anpassas till omgivningen. 

(3 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning). 
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Land skap s styrelsen har befogenhet att på ansökan på nödigbefunna 

villkor bevilja tillstånd till uppsättande av i denna paragraf f örbju

den annons eller reklam, såframt denna med hänsyn till trafiken eller 

turismen eller av annat sådant skäl bör anses vara behövlig. 

23 §. 
(Likasom i land skapsstyrelsens framställning). 

-------~---

~Stadgandet om ikraftträdandet likasom i landskapsstyrelsens 

framställning). 

Mariehamn den 23 november 1965 . 

På stora utskottets vägnar: 

~~ 
Albiry' Johansson 

orM örande. 2 4G-
./. Ra sk 

ekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson , viceordföranden 

Curt Carlsson , ledamöterna Uno Förbom, Gustav Adolf Boman, Edvin Östling, 

Philip Eklöw, Folke Woivalin , Runar Wilen, Einar Hambrudd och Lars Eriks-

son. 


