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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
Ärende Utlåtande över följande av lagtinget 23.4.2012 antagna land-

skapslagar: 
 

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd, 
2. Landskapslag om ändring av 8 kap. 1 § vattenlagen för land-

skapet Åland. 
  
 Ålandsdelegationen avger i det följande ett gemensamt utlåtande 

över ovan nämnda landskapslagar. 
 
Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll 
  
 I landskapslagarna intas bestämmelser gällande s.k. tvärvillkors-

övervakningar. 
 
Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Lagstiftningsbehörigheten i fråga om landskapets myndigheter, na-

tur- och miljövård samt vattenrätt tillkommer landskapet enligt 18 § 
1 och 10 punkterna i självstyrelselagen för Åland. Landskapslagen 
gäller även jord- och skogsbruk och styrning av lantbruksproduktio-
nen på vilka områden lagstiftningsbehörigheten tillkommer landska-
pet enligt 18 § 15 punkten i självstyrelselagen. Enligt 27 § 15 punk-
ten i nämnda lag har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om priset 
på lantbruks- och fiskeriprodukter samt främjande av export av 
lantbruksprodukter. Enligt självstyrelselagens 18 § 17 punkt till-
kommer landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om djurskydd 
och veterinärväsendet med de undantag som stadgas i 27 § 31-33 
punkterna. I nämnda punkter har till rikets lagstiftningsbehörighet 
hänförts ärenden angående smittsamma sjukdomar hos djur och 
människor, förbud mot införande av djur och djurprodukter samt fö-
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rebyggande av införsel av växtförstörare till landskapet. Beträffande 
förvaltningsbehörigheten anges i 30 § 8 punkten i självstyrelselagen 
att de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smitt-
samma sjukdomar hos människor och husdjur och lagstiftningen 
om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare samt lag-
stiftningen om framställning och användning av gifter ankommer på 
en riksmyndighet, skall i landskapet skötas av landskapsregeringen 
eller annan i landskapslag bestämd myndighet. Ålandsdelegationen 
bedömer att de nu aktuella landskapslagarna inte direkt berör ange-
lägenheter som i nämnda lagrum hänförts till rikets behörighet. 

 
 Den i landskapslagarna avsedda övervakningsskyldigheten gäller 

tillsyn över efterlevnaden av de föreskrivna verksamhetskraven som 
avses i EU-rättsakter om upprättande av gemensamma bestäm-
melser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbruks-
politiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.  
Med anledning härav konstaterar Ålandsdelegationen att justitiemi-
nisteriet i det nu aktuella ärendet meddelat att ministeriet inte avser 
att inkomma med en i överenskommelsen 4.3.2009 mellan Ålands-
delegationen och justitieministeriet avsedd bedömning av land-
skapslagars förenlighet med EU:s regelverk. 

 
Ålandsdelegationens utlåtande 
 
 Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för 

Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av land-
skapslagarna inte föreligger. 

 
Närvarande   Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Mäenpää och Pel-

lonpää jämte suppleanten Lindholm. 
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