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Allmän motivering 

1987-88 Lt-Ls framst. nr 16 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om ersät

tande av skördeskador. 

Enligt den gällande lagstiftningen medges landskapsstyrelsen möjlighet att på 

två olika sätt lindra verkningarna för enskilda odlare som drabbas av skördeskador. 

Ur landskapets medel kan sålunda utges ersättning för inkomstbortfallet till följd 

av skadan och dessutom kan räntestöd utges för att sänka räntan på lån som 

odlaren upptar hos kreditinrättning för att täcka förlusterna. Ersättningarna 

beviljas enligt landskapslagen om ersättande av skördeskador (72/79) och ränte

stöden enligt landskapslagen om räntestödslån vid skördeskador (44/80). 

Ersättningen för skördeskada får inte vara så hög att odlaren kompenseras för 

hela inkomstbortfallet. Odlaren förutsätts således alltid själv bära en del av 

inkomstbortfallet. 

De möjligheter att lindra verkningarna av skördeskador som medges enligt de 

ovan nämnda lagarna har inte ansetts tillräckliga. Odlare ingick därför avtal med 

ett försäkringsbolag om försäkring mot skördeskada åren 1985 och 1986. Den gröda 

som försäkrades var potatis. Under år 1987 tecknades däremot inte några 

skördeskadeförsäkringar, i huvudsak beroende på att försäkringspremierna inte 

kunde hållas på en nivå som kunde godtas av odlarna. Detta förhållande var 

åtminstone delvis en följd av att antalet odlare som var intresserade av försäk

ringsarrangemanget minskade, vilket medförde att den areal som kunde komma i 

fråga för försäkring inte kunde hållas på en tillräcklig nivå. 

Ett system med försäkringar mot skördeskador medger för odlarna fördelar 

som inte kan uppnås inom ramarna för det ersättningssystem som landskapsstyrel

sen administrerar. Att så är fallet beror på att odlaren i ett försäkr ingssystem 

betalar årliga premier, och därigenom sprider risken över flera år, medan ersätt

ningssystemet inte medger den enskilde odlaren någon sådan möjlighet. I och med 

att risken för inkomstbortfall sprids över en tidsperiod som omfattar flera år ges 

odlaren möjlighet att få en jämn inkomst under olika skatteår. En sådan möjlighet 

till inkomstutjämning bör inte anses negativ för de beskattande, staten och · .:!, . 

kommunerna. 

Enligt landskapsstyrelsens uppfattning bör landskapet medverka till att ett 

system med skördeskadeförsäkringar byggs upp. Mest ändamålsenligt är det att 
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landskapets medverkan sker så att en del av försäkringspremierna erläggs ur 

landskapets medel. I syfte att göra det möjligt för landskapsstyrelsen att ta del i 

odlarnas kostnader för försäkringarna föreslås landskapslagen om ersättande av 

skördeskador ändrad. 

I lagen föreslås intaget endast de grundläggande principerna för landskapets 

deltagande i försäkringssystemet. Bestämmelser om hur försäkringssystemet skall 

utformas är det inte möjligt att inta i lagen, eftersom lagstiftningen om försäk

ringsavtal underligger rikets behörighet enligt 11 § 2 mom. 8 punkten självstyrelse

lagen. Att försäkringslagstiftningen under lyder rikets behörighet utgör dock inte 

hinder för landskapsstyrelsen att uppställa villkor för landskapets deltagande i 

odlarnas kostnader i anledning av försäkringarna. 

Detaljmotivering 

U I paragrafen har beaktats att det framdeles skall vara möjligt att lindra 

verkningarna av skördeskador som drabbar enskilda odlare genom att med landska

pets medel ta del i kostnaderna för skördeskadeförsäkringar. Av praktiska skäl bör 

stödet utges till försäkringsbolaget. Den nya stödformen har därför kallats premie

stöd, ett uttryck som används också annorstädes i lagen i de bestämmelser som 

skall tillämpas på försäkringssystemet. 

Förutom den ovan nämnda ändringen, som är närmast av terminologisk natur, 

har det materiella innehållet i paragrafen inskränkts jämfört med 1 § gällande lag. 

Någon ändring i sak avses dock inte åstadkommas härigenom, eftersom de 

bestämmelser som lyfts ur paragrafen har flyttats till en ny 1 a § och till 3 §. 

1 a §. Bestämmelsen i 1 mom. överensstämmer i sak med motsvarande 

bestämmelse i 1 § 2 mom. gällande lag. 

Eftersom odlare liksom för närvarande inte skall kunna ersättas för hela 

skördeskadan är det rimligt att odlaren även inom ramarna för det landskapsstödda 

försäkringssystemet åläggs att svara för en del av kostnaderna. I 2 mom. har därför 

föreskrivits att odlaren alltid skall svara för en del av försäkringspremierna. 

1 b §. För att odlarnas premier för skördeskadeförsäkringen skall kunna hållas 

på en godtagbar nivå krävs det, utöver landskapets deltagande i kostnaderna, även 

att tillräckligt stora arealer försäkras. Annars är det en uppenbar risk för att 

premierna ändå blir oacceptabelt höga. Det är därför ändamålsenligt att ersättning 

ur landskapets medel inte utges för skördeskada, om den skadade grödan kunde ha 
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försäkrats inom ramarna för det landskapsstödda försäkringssystemet. I paragrafen 

föreslås därför uppställt ett hinder mot att utge ersättning i sådana fall. 

2 §, Ändringen föranleds av att premiestöd och ersättning bör kunna utges i 

fråga om samma slag av växtarter. 

3 §. Bestämmelsen i det nya 2 mom. överensstämmer i sak med motsvarande 

bestämmelse i 1 § 1 mom. gällande lag. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om ersättande av skördeskador 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 1 och 2 §§ landskapslagen den 22 november 1979 om ersättande av 

skördeskador (72/79), av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i landskapslagen den 31 

mars 1983 (16/83), samt 

fogas till lagen nya la och lb §§ävensom till 3 §ett nytt 2 mom. som följer: 

l § 

I enlighet med vad i denna lag sägs kan enskild odlare erhålla kompensation ur 

landskapets medel för inkomstbortfall till följd av skördeskada och för åtgärder 

som vidtas för att undvika sådant inkomstbortfall. 

Den i l mom. avsedda kompensationen, som beviljas av landskapsstyrelsen, kan 

utges som 

1) ersättning till odlaren eller 

2) premiestöd till försäkringsbolag med vilket enskilda odlare tecknat avtal om 

försäkring mot skördeskada. 

la§ 

Ersättning som utges till enskild odlare skall bestämmas så att en del av 

skadan lämnas oersatt (självrisk). 

Premiestöd som utges till försäkringsbolag skall bestämmas så att odlaren 

själv svarar för en del av kostnaderna i anledning av försäkringen. 



( 

- 4 -

lb § 

Har premiestöd utgivits för försäkring av viss växtart mot skördeskada som 

kan uppkomma under en bestämd odlingssäsong, får ersättning inte utges för skada 

som under den odlingssäsongen drabbar samma växtart. Vad här sägs gäller både 

försäkrad och oförsäkrad gröda. 

2 § 

Den i 1 § avsedda kompensationen kan utges för skada som drabbat spannmåls-, 

ärt-, sockerbets-, potatis-, vallfrö-, oljeväxt-, foderväxt-, bär- och fruktodling 

samt fältmässigt odlad Jök, gurka och annan grönsak. 

3 § 

Med skördeskada avses i denna Jag skada som oberoende av odlaren drabbar 

oskördad växt tiJJ följd av frost, hagel, störtregn, oväder, osedvanlig torka och 

annan onormalt stor växling i naturförhållandena samt skada som tilJ föjd av 

onormala övervintringsförhållanden uppkommer på övervintrande växt. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 21 december 1987 

Lantråd Folke Woivalin 

T. f. lagberedningschef Lars Karlsson 


