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I enlighet med lagtingets beslut1 fogas till
landskapslagen (1998:82) om naturvård nya 2a
och 42a §§ som följer:

bildning. Närmare bestämmelser om de faktorer som bestämmer den negativa effektens betydelse utfärdas genom landskapsförordning.

2a §
Naturskada
Med naturskador avses skador som har en
betydande och mätbar direkt eller indirekt effekt när det gäller att uppnå eller bibehålla en
gynnsam skyddsnivå för
1) de naturvärden i Natura 2000-områden
enligt 4 kap. för vilkas skydd områdena har
införlivats i nätverket,
2) de arter som avses i artikel 4.2 i rådets
direktiv om bevarande av vilda fåglar
(79/409/EEG), nedan fågeldirektivet, och räknas upp i dess bilaga I och på de arter som räknas
upp i bilaga II till rådets direktiv om bevarande
av livsmiljöer samt vilda djur och växter
(92/43/EEG), nedan habitatdirektivet,
3) de förekomstplatser för arter enligt 2 punkten som det enligt 15 § är förbjudet att förstöra
eller försämra och
4) de arter som räknas upp i bilaga IV till
habitatdirektivet eller för föröknings- och rastplatser för individer av de djurarter som avses i
bilaga IV (a) till habitatdirektivet.
Som naturskada betraktas dock inte en sådan
negativ effekt som det med stöd av 15 § 2 mom.
eller 16 § 2 mom. har beviljats ett undantag för.
Den negativa effektens betydelse ska bedömas i förhållande till biotopernas eller arternas
skyddsnivå vid tidpunkten för skadan samt
deras funktioner och naturliga förmåga till åter-

42a §
Förebyggande och avhjälpande
av naturskador
Om en fysisk eller juridisk person som bedriver yrkesverksamhet eller som i praktiken beslutar om sådan verksamhet (verksamhetsutövare) uppsåtligt eller av oaktsamhet genom en
åtgärd som strider mot denna lag eller mot
bestämmelser som har utfärdats med stöd av
den eller genom en försummelse förorsakar en
naturskada eller ett överhängande hot om en
naturskada, ska verksamhetsutövaren utan
dröjsmål underrätta den övervakande myndigheten om naturskadan eller det överhängande
hotet om en naturskada och vidta behövliga
åtgärder för att förebygga negativa effekter eller begränsa dem så att de blir så små som
möjligt.
Efter att ha fått kännedom om naturskadan
eller det överhängande hotet om en naturskada
ska den övervakande myndigheten, utöver vad
som bestäms i 42 §, ålägga den verksamhetsutövare som orsakat olägenheten att vid behov
vidta åtgärder för att förebygga negativa effekter eller begränsa dem så att de blir så små som
möjligt, samt ålägga verksamhetsutövaren att
vidta hjälpåtgärder enligt landskapslagen
(2009:56) om tillämpning i landskapet Åland
av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador.
Den övervakande myndigheten kan förena åläg-
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gandet med vite eller med hot om att den åtgärd
som inte vidtagits utförs på den försumliges
bekostnad eller att verksamheten avbryts.
Den övervakande myndigheten har rätt att
utan hinder av sekretessbestämmelserna få de
uppgifter av verksamhetsutövaren som är nödvändiga för att förebygga eller avhjälpa naturskador eller förebygga riskerna för sådana.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas
inte på naturskador vars förebyggande och avhjälpande regleras i landskapslagen (2008:124)
om miljöskydd.
_________
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