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STORA UTSKOTTETS BETANKANDE nr 8 /1982-83 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

landskapslag om ändring av landskapslagen 

angående tillfönpnin~ i landskapet A1and 

av vissa riksförlattningar rör~rndc växtskydd. 

Stora utskottet, som i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 7/1982-83 

och som i ärendet hört agronomen Ulla Bornan, föreståndaren för Ålands träd

gårdshall Ab Bo-Anders Sjölund, sekreteraren i Ålands potatisodlarförening 

Börje Nordström, landskapsagronomen Göthe Larpes, jordbruksinstruktören Piir 

Bondestam och jordbrukskonsulenten Hilding Mattsson, får vördsamt anföra 

följande. 

Beträffande växtskyddsförordningen av den 11 juni 1982 (FFS 442/82) har ut

skottet ansett att förordningen innehåller bestämmelser som kan vara svåra 

att tillämpa och delvis oändamålsenliga. Den dispensmöjlighet som föreslås 

tillkomma landskapsstyrelsen rörande vissa bestämmelser skulle dock i prak

tiken möjliggöra en smidig tillämpning av författningen. 

I växtskyddsförordningen har ett bakterieslag och en svampart inte korrekt 

återgivits på svenska. Nämligen så att Pseudomonas solanacearum skall vara 

Mörk ringröta och Sclerotium cepivorum skall vara Lökvitröta. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt Cöreslii 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styrel sens framställning ingående lagför

slaget med följande tillägg: 

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

om ändring av landskapslagen angående tillämpning i landskapet ÅL:md av vissa 

ri ksförfattn ingar rörande viixtskyckl. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 1 ~ 1 rnom. samt 2 och 3 § § landskaps lagen elen 21 april 1982 angående 

tillämpning i landskapet Åland av vissa r iksförfattningar rörande v~ixtsk7dd 

(19/82), samt 

fogas 1:_il1._}agenu ~n_ny __ ~_§. §1 som följer: 

3a §. 

Den ~-Y~)(_ts}z)'9-c1-sföro:r_dnj.J?:gen den 11 _ jlln~ _ 1?82. (FFS 442/82) avsedda .J:?.~k~erien 



I'.~e~1~~1:1:1~l1".15. .... ~?~.<lI1.~~e.~~~ ~~.a11 ... ~-..1ari~s~~pe~ .!?.~1.~~~a~}1örk r.iI1gr.Cjta samt 

~_9:'.!l_l?_~E_- S.~~~r()_!~~ -~.e.E.~V?!.~ sf<:~~~ --~~11ä.rnn~~-- L~kvi träta. 

Mariehamn den 5 januari 1983. 

Alarik Häggblom 

ordförande Göran Lindholrn 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. A. Häggblom, v .ordf. K. Jansson, ledam. Berg, 

Blomqvist, Helling, Holmberg, S-0. Lindfors, SW1dback och Ohberg. 


