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Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslagen om Ålands skogsvårdsförening, antagen av lagtinget 25.4.2016.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll
Landskapslagen ersätter gällande landskapslag om Ålands skogsvårdsförening (ÅFS 51/2001). Landskapslagen innebär att medlemskapet i Ålands skogsvårdsförening blir frivilligt för skogsägarna och
skyldigheten att betala skogsvårdsavgift avskaffas.
Lagstiftningsbehörigheten
Landskapslagen gäller landskapets myndigheter, jord- och skogsbruk, tillvaratagande av skogsmarks produktionsförmåga, natur- och
miljövård samt näringsverksamhet på vilka områden lagstiftningsbehörigheten tillkommer landskapet enligt 18 § 1, 10, 15, 18 och 22
punkterna i självstyrelselagen för Åland med vissa undantag, varom
nu inte är fråga.
Landskapslagens 6 § anger att Ålands skogsvårdsförening ska vara
antecknad i föreningsregistret, och föreningslagen (FFS 503/1989)
ska tillämpas på föreningen om inte annat följer av landskapslagen.
Lagstiftningsbehörigheten gällande föreningar och stiftelser, bolag
och andra privaträttsliga sammanslutningar samt bokföring utgör
riksbehörighet enligt självstyrelselagens 27 § 8 punkt. Av detta gör
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stås så att om Ålands skogsvårdsförening inte är antecknad i föreningsregistret, kan landskapslagen inte tillämpas på föreningen. Så
uppfattad överensstämmer bestämmelserna i landskapslagen med
föreningslagen, och hänvisningarna till föreningslagen kan med stöd
av 19 § 3 mom. i självstyrelselagen intas i landskapslagen.
Av landskapslagens förarbeten framgår att landskapslagen bör träda
i kraft så snart som möjligt, i alla fall före ingången av 2017. Enligt
övergångsbestämmelserna i landskapslagens 9 § uppbärs ingen
skogsvårdsavgift för år 2016, men det oaktat berättigas Ålands
skogsvårdsförening att uppbära medlemsavgifter första gången för
år 2017. Den sista skogsvårdsavgiften som debiteras gäller således
året 2015, som enligt förarbetena dock uppbärs på hösten 2016 och
därefter redovisas till föreningen och ingår i dess bokslut för 2016.
Med beaktande av detta föranleder övergångsbestämmelserna inte
anmärkningar från Ålandsdelegationens sida.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet.
Närvarande

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää
och Pellonpää.
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