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Lag
om ändring av lagen om Skärgårdshavets nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om Skärgårdshavets nationalpark (645/1982) 2–5 §, av dem 3 § sådan

den lyder i lag 130/1991,
ändras 1 §, sådan den lyder i lag 130/1991, och
fogas till lagen nya 1 a–1 c § som följer:

1 §
För att skydda Skärgårdshavets natur och kultur, för att trygga med dem förknippade

traditionella sätt att utnyttja naturen, för att bevara en levande skärgård samt för att främja
miljöforskning och allmänt intresse för naturen finns Skärgårdshavets nationalpark som
en sådan nationalpark som avses i 1923 års lag om naturskydd (71/1923). Nationalparken
omfattar statens land- och vattenområden inom det på bifogade karta med en röd streckad
linje avgränsade området (samarbetsområdet) i Kimitoöns kommun och Pargas stad, med
undantag av de områden som är i Försvarsmaktens besittning.

1 a §
Vad som i 49 § i naturvårdslagen (9/2023) föreskrivs om verksamhet som är förbjuden

och vad som i 50 och 51 § i den lagen föreskrivs om undantag från fridlysningsbestäm-
melserna tillämpas också på den nationalpark som avses i denna lag.

Med Forststyrelsens tillstånd kan sådana undersökningar som avses i lagen om forn-
minnen (295/1963) utföras i nationalparken.

Forststyrelsen kan, på villkor som den bestämmer, för husbehov överlåta virke och bo-
skapsfoder från nationalparksområdet till dem som är bosatta inom samarbetsområdet för
nationalparken och av särskilda skäl även till andra skärgårdsbor.

Trots vad som föreskrivs i 49 § 1 mom. 5 punkten i naturvårdslagen har de som stadig-
varande bor i byar som helt eller delvis hör till samarbetsområdet för Skärgårdshavets na-
tionalpark rätt att med tillstånd av Forststyrelsen bedriva jakt i enlighet med jaktlagen
(615/1993).

1 b §
I Skärgårdshavets nationalpark får det bedrivas sådan verksamhet som förutsätts enligt

de uppgifter som föreskrivits för Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet, och den-
na verksamhet får även utvecklas.

1 c §
Vad som i 55 § 3 mom. i naturvårdslagen föreskrivs om tryggande av vissa rättigheter,

i 56 § om begränsningar i rätten att färdas, i 57 § om skötsel- och nyttjandeplaner för na-
turskyddsområden, i 58 § om ordningsstadgan för statliga naturskyddsområden, i 59 § om
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bestämning och utmärkning av gränserna för naturskyddsområden, i 60 § om införlivning
av ett område i ett statligt naturskyddsområde och i 133 § om rätt till omhändertagande
tillämpas också på den nationalpark som avses i denna lag.

————
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.
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