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L a g

201/2011

om ändring av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog

Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2011

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991) en ny 7 a §

som följer:

7 a §

Särskild bestämmelse om spridning av biolo-
giska växtskyddsmedel från luften

Om jord- och skogsbruksministeriet inte
med stöd av 6 § bestämmer att åtgärder ska
vidtas, får ministeriet trots 20 § i lagen om
växtskyddsmedel (1259/2006) genom sitt be-
slut ge markägare rätt att på egen bekostnad
utföra sådan bekämpning genom spridning av
biologiska växtskyddsmedel från luften som
godkänts av ministeriet.

I denna lag avses med biologiska växt-
skyddsmedel sådana preparat framställda av
naturligt förekommande organismer som an-
vänds för behandling av växter eller växtbe-
stånd för bekämpning av växtsjukdomar, ska-
dedjur eller ogräs eller för tillväxtreglering.

En förutsättning för ett beslut som avses i
1 mom. är att

1) det finns risk för betydande tillväxtför-
luster eller andra betydande ekonomiska för-
luster om bekämpningsåtgärder inte vidtas,

2) markägaren eller markägarna förbinder
sig att svara för kostnaderna för genomföran-
det av bekämpningsåtgärder,

3) åtgärderna i övrigt är förenliga med
lagstiftningen om vård och användning av
skog, samt om växtskyddsmedel och sprid-
ningen av dem från luften, och

4) insekt- eller svampskador inte skäligen
kan bekämpas effektivt på annat sätt.

Jord- och skogsbruksministeriet fattar det
beslut som avses i 1 mom. på framställning
av en skogscentral. Skogscentralen gör sin
framställning på basis av markägares ansö-
kan.
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Närmare bestämmelser om innehållet i en
skogcentrals framställning och markägares
ansökan får utfärdas genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2011.

Helsingfors den 4 mars 2011
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