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Ärende  Utlåtande över landskapslag om stöd för hållbart skogsbruk, anta-

gen av lagtinget 13.4.2015. 
 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
 

Landskapslagen innehåller bestämmelser om stöd till enskilda 
markägare vid bedrivande av skogsbruk i enlighet med bestämmel-
serna i landskapslagen om skogsvård (ÅFS 83/1998). Land-
skapslagens syfte är att på ett hållbart sätt främja skogarnas vir-
kesproducerande förmåga och anpassning till ett förändrat klimat 
samtidigt som den biologiska mångfalden och skogarnas mångsidi-
ga nyttjande ska beaktas. 

 
Lagstiftningsbehörigheten 
 

Landskapslagen gäller landskapets myndigheter, jord- och skogs-
bruk, tillvaratagande av skogsmarks produktionsförmåga, natur- 
och miljövård samt näringsverksamhet på vilka områden lagstift-
ningsbehörigheten tillkommer landskapet enligt 18 § 1, 10, 15, 18 
och 22 punkterna i självstyrelselagen med vissa undantag, varom 
nu inte är fråga. 
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I landskapets behörighet ingår även att lagstifta om övervakning 
och inspektioner inom landskapets behörighetsområden, varför den 
allmänna tillsynsbestämmelsen i landskapslagens 17 § inte föranle-
der några anmärkningar. 

 
I landskapslagens 18 § ingår bestämmelser om administrativa 
tvångsmedel såsom att ålägga den underhållsskyldige att utföra det 
försummade samt vitesföreläggande. Enligt 18 § 6 punkten i själv-
styrelselagen har landskapet rätt att lagstifta i fråga om utsättande 
och utdömande av vite samt andra tvångsmedel inom rättsområden 
som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. Bestämmelser här-
om kan intas i landskapslagen. 

 
I landskapslagens 19 § ingår ett hänvisningsstadgande till rikets lag 
om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 706/2007). Jämlikt 
27 § 23 punkten i självstyrelselagen har riket behörighet i fråga om 
verkställighet av domar. Stadgandet i 19 § gäller återkrav av i lagen 
reglerat stöd vid bedrivande av skogsbruk och ansluter sig främst till 
rättsområdet jord- och skogsbruk. Stadgandet innehåller inte själv-
ständiga bestämmelser om verkställighet av återkrav utan hänvisar 
till denna del till bestämmelserna i rikets lag, varför stadgandet kan 
intas i landskapslagen. 

 
I landskapslagens 20 § berättigas landskapsregeringen att i en 
landskapsförordning närmare bestämma om stödbeloppens storlek 
för de olika stödberättigade skogsbruksåtgärderna och vad som är 
en för upprättande av skogsbruksplan lämplig utbildning.  Med be-
aktande av den reglering som finns i landskapslagen anser Ålands-
delegationen att delegeringsfullmakten inte kan anses beröra grun-
derna för individens rättigheter och skyldigheter, och uppfyller där-
med förutsättningarna för delegering i självstyrelselagens 21 § 1 
mom. och grundlagens 80 § 1 mom. 

 
I landskapslagens 22 § har beträffande besvär intagits en hänvis-
ning till självstyrelselagens 25 §. 

 
Enligt landskapslagens 1 § 2 mom. kan stöd beviljas i enlighet med 
bestämmelserna om stöd av mindre betydelse (de minimis) som 
avses i den Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 
1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. 
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. 
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Ålandsdelegationens utlåtande 
 

Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för 
Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av land-
skapslagen inte föreligger. 

 
Närvarande  Ordföranden Lindbäck, ledamoten Erlandsson jämte suppleanten 

Alm, ledamoten Mäenpää jämte suppleanten Kuusiniemi. 
 
 
 
 
 
 
  

På Ålandsdelegationens vägnar: 
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ordförande 

 
 
 
 
 
 
 

Rainer Åkerblom 
sekreterare 


