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r e 1 s e s

1 a n d s k a p s s t y -

framställning till Ålands lands •

ting med förslag angående utverkande av extraordinarie anslag för ersättning av 1965 års
skö rde skador.
Under höstsessionen 1965 inlämnade landstingsman Börje Johansson
m.fl. en finansmotion om att ett anslag, stort 700.000 mk, skulle
upptagas i 1966 års ordinarie budget för ersättande av 1965 års skördeskador. Landstinget beslöt emellertid anmoda landskaps styre l sen att
till Landstingets vintersession 1966 inkomma med utredning angående
omfa ttningen av 1965 års skördeskador ävensom förslag till erforderligt
anslag för ändamålet.
På grund av exceptionellt ogynnsamma väderl eksförhåll anden und e r
år 1965 drabbades det å ländska lantbruke t av stora skördeförluster.
Efter en kal l och torr vår och försommar följd e en varm och ned erbördsr ik skördeper iod . Dessa två väderlekstyper, vardera i

sig själv ogynn-

sam, ledde till e n försenad utveckling av samtliga grödor. Mognadsstad iet för stråsäden inföll c. 5 veckor senare än normalt, och skörd en förse nad es ytterligare av den fuktiga väderleken . Samtliga stråsädesslag drabbades häri genom av omfattande kvalitetsskador, f r äms t gr oningsskador. För så gott som a lla grödor blev skördere sul tatet både
kvant it at ivt och kvalitativt avsevärt under genomsnitt e t.
De ogynnsamma väderl e ksförhålland ena ber ö rd e hela landskapet, med
endast mindre lokala variationer. I land e t i

övrigt var skör deskadorna

av jämförelsevis ringa och lokal omfattning . Till och med i det närlig=
gande Åboland kunde spanntnålsskörden bärgas under normala förhållanden.
Den utredning av skördeförlusterna på Åland år 1965 som landskapsstyrelsen v e rkställt, har i huvudsak gä l2t de skador som f örorsakat s
brödsäden. Härvid har 1965 års skörd j ämförts med de två föregående år ens. På grund av den fortgående övergången från mjölkhushållning til l
spannmå lso dling skulle jämförelsen bli missvisande, om d en utst räcktes
flera år bakåt i tiden, I varje fall bör det onormala året 1962 u t e lämnas.
Enligt införsk a ffade uppgift er h ar såsom kvarnvara och u ts äde marknadsförts följande spannmålsmängder (vet e oc h råg) i miljon e r k ilogr am :

I mede ltal åren 1963-64
År 1965

På Ål a nd

I hela riket

6,28

332,3
412 ' 7

2' 76
Då man beaktar även den som fodersäct saluförda skörden av vete och

råg stiger den försålda spannmålsmängden år 1965 för Ålands del till
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-2 5,84 milj. kg och för hela riket till c. 590 mi lj. kg. De låga talen
för Åland år 1965 är enbart en följd av 3kördeskadorna och b e ror icke
pä att mindre arealer skulle ha besåtts.
Beträffande den del av spannmålsskörden, som icke saluförts, saknas
utförliga uppgifter. Landskapsstyrelsen har emellertid kunnat kons tat era, att de åländska lantbrukarna hösten 1965 till följd av den f elslagna havreskörden nödgades behålla brödsäd av lägre kvali tet såsom fode rsäd i större utsträckning ä~ normalt. Men å a ndra sidan kunde de i långt
mindre omfattning än vanligt res ervera spannmål som ut s äd e för eget b ehov, emedan skörden till stor d el var odugl i g härtill. De t är därför
möjligt att ungefärligen bedöma nu ifrågava r ande skördeförluster enbart
på basen av de n försål da spannmål en.
Enli gt uppgifter från partiaffärerna har de åländska jordbrukarna
i spannmålslikvider erhål lit sammanlagt föl jande belopp:
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År

t··,
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1963
1964
1965

2.470.000 mk
4.070.000 "
2.477.000 "

Sedan beloppet fö r är 1963 justerats till prisnivån för. år 19E4
och
'
.
1965 enligt statens spannmålsförråds grundpris för vete, erhålles som
med el värde för år en 1963 och 1964 försäljnings summan 3 . 405 .000 .m k. Jämfö rt .med detta medel tal utgjorde urrd;erskottet i den försålda spannmålsskörd ens värde år 1965 hela 928.000 mk. Samtidigt drog skördearbetet
ose dvan ligt höga kostnader.
Landskapsstyrelsen har även undersökt, hur skördeskadorna i fråga
I
om bröds äden drabbade enskilda lägenhe ter. Genom e tt flertal kungörelser
I·
uppmana des jordbrukarna förete sina fö rsä ljningskvit to n på re spektive
kommunal kansl i . Inom utsatt tid företedde 709 jordbrukare sina kvitton ,
motsvarande en försål d spannmålsmängd om 3,75 milj. kg. Av denna mängd
had e endast 31,0 % godkänts som kvarnvara till ett medeiavräkningspri s
om 47,5 p/kg samt r es ten, eller 69,0 %, som fodersäd till ett medelpris
av 32, 7 p/kg . Medelavräkningspriset för hela denna s pannmälsmängd blev
37,3 p/kg ..- Enligt den av Pellervos Marknadsforskning sinsti tut uppgjorda
statistiken var producentpriset för vete i hela landet under månaderna
septer;iber.. dec ember 1965 i medeltal 58,4 p) kg och för råg nära 60 p/kg
i frå~a om kvarnvara,
Det är sålunda uppenbart,._ at t större delen av de åländska spannmålsodlarna lidit mycket kännbara förluster på grund av skördeskadorna hösten 1965. Framförallt gäller detta dem, som öv ergått till kretaturslös
jordbruksdrift. Men överhuvud är den åkerareal, som används för spannmå.lsodling relativt sett, betydligt större på Åland än i riket. För-
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iusterna blir ocks~ tt:inzj,'fu'krare för de en s kilda odlarna: därige nom, at t
lägenheterna ;4: 'a)j~f~~r~~t <har så l :L t e n åkerareä:l.
ökad spa~~~~ls'd dl~g inneb är minskat
--
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överskot t pä mj ölkhushällnings-
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produkter ~6.Sit·:,~: · sähmda direkt tiil f örde 1 ur stat e finansi e 11 synpunkt.
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vete- pch "'r~~a:real~rna på Ä.land var år 196 5 över 1 . 500 h a större ä n de
,_.

\ .: ·._ .

skUll~_ , .ha · varit ,
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ifall spannmålsodlingen här haft samma relat iva omfat t. ....

ning ;om\ ~'he la riket ._ Om 1. 500 ha åker i stället hade använts f ör p roduktion, ,, äy.- .f~d·erväxter för ett i motsvarande mån ökat mjölkkob estånd ,

så sku lie detta ha medf ört en höjning av den årliga mj ölkproduktionen
pä Åland med omkring 150 .00_0 kg. För staten skulle detta ha inneburit
ökade utgifter om c. 700 .000 mk i form åv :prissänkning se rs ättningar och

int.~ . lf~ga i samhäll~ts i~tres~e:·~· .
att jordbrukare som ägnar sig åt spannmål:~bdling ti llåtes råka i ekon o-

exportpremier för smör. . Tiet kan därför

miska svärigheter på grund av exceptio:nella väderleksförh ål landen·.
År 1962 drapb a des stora delar av låi;de~ av svåra skördeförlu s ter·.
]etta år kunde i hela landet saluföras b~ ott , 186,9 milj. kg vet e och råg
säsom kv arnvara och utsäde medan medel t~let , f,ö:r. år e n 1960.:.. 61 uppgick
till 329, 8 milj . kg. För att i viss

mån·:·~-~~att.a det uppkonrna inkomst:;..

bort.f allet anvis ad e riksdagen ett anslag om 111 ~ 13 5·• 0 00 :ujk, mötsvara.nde
ungef är ,hälf:ten av d e be r äknade· skörde skadorna (Regeringe'ns :prbpösi tion

m139/62,),.

Detta an slag använ des dels f ör a llmänna st öd åtgttrder, såe ~m
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h öj nin_g av mjölkpriset och :prise t på fo de rsäd; och dels för direkt a
ersättni ngar ä t od larna med beaktande av en viss sj~lvri· sk

i enlighet

med sta,,t,.s rådets be slut av den 27 .2. 1963 om ersättning ät l ägenhet f ör
skörd.e :Skad or på odlingar (FFS 115/63). Skördeskadorna detta år var av
mindr e omfatt,n:j..ng på Åland än i riket i

övrigt och täcktes till större

de l en _a v -nämnda sj-älvrisk öch de allmånna prisstöden.
Den felslagna spannmålsskordeh :på Åland år 1965 synes nu motive r~
särskilda stödåtgärder för jordbruket här, ehuru motsvarande stöd ej
erl ägges i riket dett a år. ])en kompensation, som lantbrukarna kan e r.:..
hålla gen·o m . lägre b e s kattningsgrunder vid kommunal be skattningen och
individuella skatte lättnader på grund av skördeskador, är nämligen med
häns yn till skado rnas omfattning helt otillräcklig. Enligt den av
landskap s styrelsen verkställda utredningen skulle ett anslag om 430. 0ÖO
mk f ö~ d e t å ländska jordbruket år 1965 skäligen motsvar a 1962 års skör~
deskad ·ersättningar i riket. I överenssitämmelse med andemeningen i 30 §

2 mom, Sj ä lv styrelselagen torde ett så stort engångs ans lag böra unde rkasta s Ålandsd•e le g a tionens f örhandsprövning och sålunda utverkas i extraordinarie väg.
Anslaget i fråga skulle disponeras p å f öljande

sätt~-

C)1,...a

~

-4a) C. 250.000 mk för erläggande av e tt tilläggspris om 10 p/kg fö r
den mängd vete och råg som avräknats som fodersäd. Ersättningarna häl'vidlag skulle få uppgå till högst 2.500 mk per läg enhet.
b) C. 120.000 mk för erläggande av ett tilläggspris om 3 p/kg för
den till mejerierna under månaderna april och maj år 1966 levererade
mjölkmängden. (År 1965 invägdes till de åländska mejerierna under dessa månader sammanlagt 3,79 milj. kg mjölk). Härutöv er skulle av detta
belopp erläggas ett bidrag per ko inom sådana områd en, vilka icke under
förenämnda månader har möjlighet att lev erera mjölk till mejeri, motsvarande ovannämnda tilläggspris.
c) C. 60. 000 mk för erläggande av arealbidrag åt sådana jordbrukare,
vilka genom tillförlitliga intyg kunna bestyrka att b e tydande arealer
av råg och vete icke kunnat skördas till följd av de ogynnsamma väderleksförhållandena. Detta bidrag skulle beräknas enligt 25 p/kg för en
ha-skörd enligt medelavkastningen för d e berörda växtslagen under de
senaste fem åren.
Med be:aktande av vad ovan framförts får landskapsstyr e ls en föreslå
att Landstinget skulle hos Ålandsdelegati onen h ems tälla om ett 430.000 mk stort extraordinari e anslag för ersättning av 1965 års
skördeskador genom en sålydande framställning
Till Ålandsdel egationen
Från Ålands landstin g.
På grund av de = = = = = = = de senaste fem fu>en.
Med beaktande avvad ovan framförts får landstinget vördsamt anhålla
att Ålandsdelegationen måtte anvisa
430.000 mk för ersättning av 1965 års skördeskador.
Mariehamn, den
1966.
På landstingets vägnar:
talman
vic etal man
Mariehamn, den 8 ma rs 1966.
På
Lanträd

vicetalman.
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