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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y

r e l s e s framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag 

om nyttjande av åkermark. 
Den 11 april 1969 utfärdades i riket lagen och förordningen om be

gränsning av nyttjande av åker (FFS 216-217/69) och den 31 oktober sam
ma år överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag 

till ändring av vissa paragrafer i lagen (Nr 178/69). I landskapsstyrel
sens framställning har de föreslagna ändringarna till vissa delar beak

tats. 
Genom denna lagstiftning har jorddispositionsverksamheten i landet 

fått en helt ny inriktning. Målsättningen med det nya åkerreserverings
systemet är nämligen i första hand att få till stånd en minskning av 
den i produktion befintliga åkerarealen. Systemet bygger på ett frivil
ligt åkerreserveringsavtal mellan staten och vederbörande lägenhetsäga

re 1 enligt vilket avtal denne förbinder sig att mot viss ersättning icke 
hålla sin åker i produktion. I föreliggande lagförslag har i stället 
för det av riksdagen använda uttrycket "odlare" använts uttrycket vi1ä

genhetsägare119 vilket också är fallet i riksl~gens 2 § 1 mom. 

Bakgrunden till införandet av det nya systemet är det svåra interna:... 
tionella läget på jordbruksmarknaden 9 som liksom många andra länder tving
at Finland till särskilda åtgärder för att trygga jordbrukarbefolkningens 
skäliga utkomst. Även om en åtgärd som begränsar de enskilda bruknings
enheternas effektiva utnyttjande egentligen inverkar försvagande på in

komstnivån och sålunda står i strid med nämnda syftemål, är pioblemet 
sist och slutligen ett sysselsättnings- och inkomstnivåproblem. Ett sätt 
att bidraga till lösningen av detta problem har ansetts vara en begräns
ning av produktionskapaciteten på sådant sätt att brukningsenheternas 
antal och den odlade arealen samtidigt minskas. 

Begränsning av åkermarkens nyttjande i produktion bygger som nämnts 
På frivillighetens grund samtidigt som ingen direkt givits rätt att på
Yrka dylika avtal. Före varje avtals ingående underkastas nämligen det 
~nskilda fallet prövning. En viktig förutsättning härvidlag är att ifrå
«avarande åkerareals uteslutande ur produktion anses ändamålsenligt för 
jordbrukets utvecklande eller speciellt motiverat för att få landets 
~Ordbmksprodukt.io.n i balans. Dessutom ges företräde åt sådan ägare som 
<~Yll t femtiofem år eller ägare för vilken avtalets ingående kan anses 
'.~ärskil t motiverat på grund av ålder 9 försvagad arbetsförmåga eller av 

an personlig orsak. 

Beträffande åkerareal, som är upplåten på lega till tredje man? har 
uttryckligen förutsatt? att åkerreserveringsavtal icke kan ingås 
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för sådan åker. I fall arrendeavtalet upphör att gälla under åkerreser

veringsavtalets giltighetstid och detta icke förnyas betraktas den på 

lega upplåtna åkern vid arrendeavtalets upphörande såsom åkerreserve

ringsavtalet underkastad åker. 

llkerreserveringsavtal skall enligt rikslagen omfatta brukningsenhe

tens hela åkerareal~ där ägaren är fysisk person men får enligt ändrings

förslaget beträffande juridiska personer omfatta del av brukningsen

hetens åkermark. Med brukningsenhet avser man den gårdsbruksenhet, som 

tillhör samma ägare och som således kan bestå av en eller flere lägenhe

ter eller lägenhetsdelar. Det väsentliga är att lägenheterna eller lä

genhetsdelarna tillsammans bildar en särskild driftsenhet. 

Åkerarealen för vilken ersättning utgår skall omfatta minst två hek

tar. Avtalet kan icke gälla sådan åker som före avtalets ingående icke 

odlats eller varit i därmed jämförligt skick eller, som jämförd med den 

allmänna nivån på orten~ varit ar.llnärkningsvärt svagt odlad eller av den 

beskaffenheten att dess uteslutande ur produktionen icke eljest är av~ 

betydelse för lantbruksproduktionens bringande i balans. Därmed vill 

man från systemet utesluta dels lägenheter med en åkerareal under två 

hektar och dels sådana lägenheter~ som redan är tagna ur produktion el

ler vilkas åker består av så svag jord, att den åkerareal för vilken er

sättning skulle utgå icke ger en sådan avkastning att denna motsvarar 
avkastningen av två hektar normal åkerareal. 

Giltighetstiden för åkerreserveringsavtal omfattar i allmänhet tre. 

år, varvid avtalsperioden vidtager den 1 maj. Avtalet gäller därefter 

i treårsperioder~ dock under högst tre perioder d.v.s. i högst nio år, 

såvida ägaren icke uppsäger avtalet senast tre månader före utgången av 

någon period. Avtalets giltighet kan dessutom under vissa förutsättning

ar förlängas efter utgången av de tre avtalsperioderna. 

Genom avtalet förbinder sig ägaren att under ifrågavarande tid icke 

för jordbruksändamål använda eller på lega upplåta i avtalet nämnd åker. 

Lägenhetsägaren har dock rätt att på sådan åker odla potatis och träd

gårdsprodukter för sin familjs behov och hålla egna hästar, renar och 
getter. 

Enligt regeringens proposition med förslag till lag om ändring av riks

lagen skulle härefter få bedrivas fårskötsel i den utsträckning avtalet 
angiver. 

Dessutom får ägaren från åkern bärga hö till vinterfoder för nämnda 
husdjur. Viltvårdsförening eller jaktvårdsförening har även möjlighet 
att nyttja i 11 tvårdsområde för viltutfodring 

skörden som vinte för villebrå:L En förutsättning 
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för detta är dock, att ersättning för viltutfodring icke uppbäres. 

Brukningsenhetens övriga områden d.v.s. sådana som faller utanför 

åkerreserveringsavtalet samt på lägenheten belägna ekonomibyggnader, får 

icke heller 9 med de undantag som ovan angivits, användas i produktion. 

Det är således icke tillåtet att under avtalets giltighetstid åt annan 

person uthyra ekonomibyggnaderna för jordbruksändamål. 

I ändringsförslaget ingår bestämmelsen att spannmålstork skulle få 

användas för sitt ändamål. 

Under avtalsperiodens första år har lägenhetsägaren rätt att på rn 

skörda där möjligen växande höstsäd och -ryps, men i gengäld utgår icke 

ersättning till odlaren för denna del av åkerarealen. 

Till den del ovannämnda stadganden gäller hållande av djur, bety-

der avtalet bl.a. att från och med dagen för avtalets ikraftträdande får 

icke på brukningsenheten finnas andra djur än egna hästar, renar och 

getter, samt högst i avtalet nämnt antal får. Rikets lag tillät dock 

att lägenhetsägaren under innevarande år fram till den 1 juni även hål

lit andra än dessa djur, varvid åkerreserveringsersättning dock icke 
utgått för denna tid. 

I avtalet skall dessutom ingå sådana villkor att lägenhetsägaren, i 

fall åkern icke är av sådan beskaffenhet att den omedelbart blir gräs

bevuxen,förbinder sig tillse, att ogräs icke växer på åkern i så hög 

grad att olägenhet uppstår för närliggande odlingar. Likaså skall i av

talet upptagas ett sådant allmänt villkor, att ägaren bör vara skyldig 

att tillse att menlig slyväxt icke uppkommer på ifrågavarande åker. 

Storleken av ersättningen för åkerreservering fastställes årligen 

genom beslut av statsrådet. För ingångna avtal kan dock icke sänkning 

av beloppet senare verkställas. För avtalsperiodens första år, som vid

tagit den 1 maj innevarande år 9 har statsrådet fastställt ersättningens 
belopp till 250 mark per hektar åker. Landskapsstyrelsen föreslår ett 
blankettstadgande beträffande ersättningsbeloppet. 

]et nya åkerreserveringssystemet tillåter beskogning av den åker 9 som 

regleras genom avtalet . .Åkern kan antingen beskogas i sin helhet eller 

till någon del 9 såvida detta visar sig ändamålsenligt. Tillstånd 

att beskoga åker skall sökas av ägaren ino211 tre år från det åkerreser

Ve:ringsavtalet ingåtts. Sökanden kan dock :'edan i samband med ansökan 

,~m ingående av avtalet meddela 9 att han önskar beskoga ifrågavarande 

:ker eller viss del därav. Sedan vederbörligt intyg företetts över att 
~l:ern är beskogad på ett ändamålsenligt sä-'Jt, ändras avtalets giltighets
id i fråga om beskogad åker 9 från nio till femton år 9 räknat från det 
e:rreserveringsavtalet ingåtts första går.gen. 
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I riket ankom.mer det på kolonj_sationsnämnderna att emottaga ansök

ningar? vilka jämte utlåtande överpändes till kolonisationsbyråerna,var

efter dessa om lagliga förutsättningar därtill finnes, äger ingå åker

reserveringsavtal med ägaren. 
Ur motiveringen i den nya propositionen må ytterligare framhållas 

följande: 
En utvidgning av lagens tillämpningsområde föreslås såtillvida att 

åker-reserveringsavtal även skulle kunna ingås med, bolag, andelslag, 

stiftelser, kommuner, komnmnalförbund, församlingar och församling,s-

förbund, Då ersättningen för åkerreserveringen delvis anses utgöra ve

derlag för förlorad arbetsinkomst och då denna synpunkt icke kan till

lämpas i fråga om juridiska personer, föreslås, att beloppet av den er

sättning som utgår till dem per hektar åker, skulle utgöra 60 procent 

av motsvaranc.e ersättning till fysisk person. Under avtalsåret 1970-71 

skulle sålunda ersättningen till samfund vara 150 mark per hektar. Me

dan avtalsperioden såvitt gäller :fysiska personer är tre år skulle den

na period i dylika fall vara sex. 

Beträffande statens åkermark framhålles i propositionen,att jordbruks

produktionen skulle fortgå endast i sådana fall och i sådan omfattning 

som är nödvändig i samband med undervisnings- och forskningsverksamhet. 

Genom förordning skulle stadge.:=; i ·;ilken omfattning ägaren skulle va

ra berättigad att producera trädg€L:!'dRprodukter och driva upp plantor 

även till försäljning. Avsikten 2r l1ii.r:vid att ägare, som tidigare lJedri

vi t sådan verksamhet skulle få fortsätta därmed samtidigt som även andra 

skulle ges rnöjlighet till extra fö::'."tjänst genom dylik verksamhet. Odling

en av trädgårdsprodukter och uppdrivning av plantor skulle begränsas,me

dan någon begränsning icke skulle gälla odling av frukt och bär. 

För närvarande utgör ersättningen för åkerreservering 250 mark per 

hektar samtidigt som denna är maximerad till 3.500 mark per bruknings

enhet motsvarande ersättning för 14 hektar åker. Avsikten är dock att 

höja maximibeloppet samtidigt som ersättningen per hektar skulle grade

ras så,att beloppet för de fjorton första hektaren skulle vara 250 mark 1 

för följBnde sju hektar 200 mark och därefter för varje hektar 150 mark. 

Regeringen har ockra föreslagit prer::tier för beskogning av åker i vis

sa fall. Då ett motsvarande stadgande i landskap slagen förutsätter änd

l'ing av landskapslagen om skogsförbä ttring överväger landskapsstyrelsen 

att till vårsessionen framlägga förslag till en motsvarande premie sam-· 

Hdigt som landskapslagen om skogsförbättring skulle ändras. 
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Jämlikt 13 § 1 mom. 7 och 8 punkterna självstyrelselagen för llland 

tillkommer landstinget lagstiftningsbehörighet rörande angelägenheter, 

då ärendet angår utom annat lrnlonisationsverksamhet samt idkande av 

jordbruk och boskapsskötsel. Då självstyrelselagen icke direkt reglerar 

behörigheten beträffande åkerreserveringar, kan man enl·igt 21 punkten 

av samma paragraf 9 där det stadgas 9 att behörighet i fråga om nytt orn·

råde skall bedömas med ti lläJ.J1pning av de grundsatser denna paragraf in

nehålle-:::, sluta sig till att lagstif+,ningsbehörigheten i fråga om detta 

område Ekall tillkomma landskapet. 

llker~c::serveringssystemet har en social sida genom stadgandet c=i.tt vid 

prövningen av ansökningarna om avts.1 företr.S\.de skall givas lägenhet säga~ 

re 9 som :;:å grund av ålder, försvagad s.rbetsförmåga eller annat personligt 

skäl kan anses ha svårigheter att bedriva sitt jordbruk. På den grund och 

med beakt-ande av jordbrukarorgo.nisationernas utlåtande har landskapssty

relsen octså för sin del funnit det ändamålsenligt att föreslå en mot

sv~*.rande :'_andskapslag. 

Parallellt- med denna tankegång har landskapsstyrel sen dock till dis-

kussion u:r:::ptagit frågan om hur sådan, främst på sociala indikationer kon~ 

trakterad ~.kermark borde utnyttjas i landskapet. Härvid skulle först gäl

la att fas";ställa om en s. a. s. konventionell åkerreservering är riloti ve~ 

rad på Åla:rnl ur synpunkten att vi bidrar till landets överproduktion 2:v 

mjölkproduk~er och spannmål eller icke. I promemorian "Synpunkter på det 

åländska j o~·dbruket inför 1970-tal etii har landskaps agronomen berört den

na fråga' ocl påvisat att mjölkproduktionen på Åland sedan 1963 rninskat 

med 15 °/o 9 mE.dan försäljning av mejeriprodukter under samma tid på Åland 

avsevärt sti~it 9 detta senare beroende på den stigande turistfrekvensen. 

Beträffande ~rödorna har det kunnat konstateras att de åländska jordbru

karna målru.edvetet går in för en specialisering i den riktning marknads

utryrnro.e stå::r till buds. Ur samma promemoria kan ytterligare citeras~ 
11 I de diEkussioner som förts om målsättningen för landskapets jord

bruk har man kormnit frrun till att de många och små jordlotterna inte ger 

lJÖjligi.°Bter -:ill en så långtgående strukturrationalisering som inom de när

maste åren kommer att krävas vid t:'.'adi tionell jordbruksdrift för att sä

kerställ~ den enskilda odlarens ekonomi. Alla de vägar och möjligheter 

som står till buds att förstora lägenheterna bör givetvis prövas och tas 

till va:..~a. Viktigt är att åkerreserveringslagen om möjligt verkställs så 

att den inte försvårar strukturrationaliseringen. En ~kti vering av ko-

10nisa:;ionsverksamheten genom att inköpa lägenheter som är eller blir 

till salu och vars marker med fördel kunde säljas vidare åt grannar som 
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är i behov av tillskottsjord kan 9 då den nuvarande jordhungern minskat 9 

bli mera aktuell än vad fallet är för tillfället. 

Att möjligheterna till strukturrationalisering är begränsade samtidigt 

som medelåkerarealen uppgår till endast 5-6 hektar per gård måste med 

nuvarande tekniska och ekonondska utvecklingstendenser i jordbruket in

ge farhågor. För Aland är jordbrukets bekylill11er ett ytterst brännande 

problem för hela landskapet och dess framtid. Speciellt gäller det i 

första hand landsbygden och skärgården. 11 

11 Vi skulle inte i dagens läge hos oss ha råd att ta en enda hektar 

god åkerlimrk till iipalrnteringn då en tredjedel av landskapets befolkning 

får sin huvudsakliga inkomst från ett så begränsat produktionsunderlag 

c. 14.000 hektar utgör. Ett idealtillstånd vore ett sådant jämviktsläge 

i näringslivet att den arbetskraft som frigörs från jordbruk och fiske 

skulle få sin utkomst i andra näringsgrenar inom landskapet." 

Ur landskapsstyrelsens arbetsgrupps för utvecklingsområdesfrågan ut

låtande må åter följande citeras~ 
11 Åland utgör en ovanligt naturlig och klart · avgränsad ekonomisk hel

hetsregion. Samma utvecklingspolitiska tänkande med ekonomiska regioner 

och ce:n.tralorter som bas för utvecklingsarbetet är ofrånkomligt den en

da utvägen orn Åland skall kunna utstå den utmaning som den snabba utveck

lingen i södra Finland och framför allt i Stockholmsregionen utgör. 11 

111-1..land står nämligen den närmaste tiden inför en mycket svår uppgift 

när det gäller att skaffa den unga generationen så pass välbetalda ar

betsplatser att den inte i stor utsträckning nödgas emigrera. Syssel

sättningsläget för den närmaste framtiden visar i hela landet ett uppen

bart behov av nya arbetsplatsero Prognoserna för landskapet är i detta 

avseende sådana 9 att vi kan räkna med tilltagande brist på arbetsplatser 
för Åland. 11 

De legationen för .ltlands lan t11mnnagill en har för sin del konstaterat · 

riktigheten av de refererade synpunkterna på landskapets produktions

visavi överskottsproblemet 9 varjämte delegationen som en rekommen
dation för jordbrukarna fastslagit att man bör gå in för sådana drifts

form.er som inte belastar produkter som finns i överskott. 

Förenämnda synpunkter samt den av expertis understrukna meningen orJ 

regionens 9 inklusive dess tätorts, behov av en levande och produktiv 

landsbygd har gjort att landskaps styrelsen beslutat föreslå en komplet

terande linje för användningen av åkermark? som utbjudes till landskapets 

disposition enligt lagförslaget. 1Vi::5rutom de i konformitet med rikslagen, 
Ji! 0 

•· adan den föreslagits ändrad 9 stiliserade ·bestämmelserna ingår i lagf'ör-
Eile,get ett särskilt kap i tel~ ';'Nyttjande av åkermark"· 
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Bestän1111els erna i detta kapitel är utformade så, att i ,fall den loka

la kolonisationsnämnden ansery att förutsti.ttringar och behov finns för 
att till reservering erbjuden åkermark helt eller delvis borde behållas 
i produktion? så kunde nämnden göra frarnställning till landskapsstyrel~
sen orn att den erbjudna åkermarken skulle mottas med återutarrenderings

rätt. Landskapsstyrelsen skulle i första hand uppdra åt kolonisations
inspektören att förrätta syn pä marken samt tillsarnmans med markägare 
och kolonisationsnämndens ordförande preliminärt uppgöra förslag till 

arrendekontrakt. Det förutsättes inte att det omedelbart finnes ett be
hov av marken eller att en färdig arrendator presenteras av kolonisatioLs

nämnden. Då detta skede inträder skulle bedömningen av frågan utga från 

huvudsakligen tre synpunkter~ 
1) markens lämplighet som sådan och i samband med den eventuella ar

rendatorns gårdsbruky samt arrendatorns behov av mark; 

2) behovet av tillskottsjord på orten; samt 
3) synpunkten att marken icke kommer att utnyttjas för produh:tion av 

grödor9 för vilka icke finnes marknadsutryillIT1e. 
En viktig del av diskussionen om denna lösning av nyttjandet av till 

reservering erbjuden åker111ark är frågan om kompensation av anslaget. Som 

i remissdebatten framhölls är det landskapsstyrelsens uppfattning att för 
återutarrendering skulle uppställas bundenhet vid en viss budgetsumma 9 

som medgav ett uppskattat högsta antal hektar åkermark, som skulle förbli 
reserverad efter det utarrendering på under detta kapitel fallande reser
verade gårdsbruk skett. Landskapsstyrelsens uppfattning är att kompensa
tionsrisk inte föreligger för sådant gårdsbruk där hela den mottagna are-

. alen går ut på arrende och ss.:inföa belopp k0i.J.m1er .. in, som går ut. På grund 
av motiveringen till lagen och med hänvisning till självstyrelselagens 
29 § anser landskapsstyrelsen att ~ompensation icke borde vägras heller 
för del av gårdsbruk 9 som förblir reserverat, meqan andra delar genom 
clearingförfarande återgår i produktion. Avsikten ~ed olearihgförfarandet 
är ju icke att belasta överskottsproduktioneri, varför man icke kan säga 
att den åländska lösningen strider mot rikslagens princip. 

Ändringspropositionen till riksdagen medger som redan sagts fri pröv
ning beträffande fårskötselns omfattning vid avtalets ingående. 

På sarmna sätt som landskapsstyrelsen föreslår i andra kapitlet av lag
förslaget beträffande både enskilda markägare och bolag m.fl., så före
slås i propo,si tionen till riksdagen att avtal om del av brukningsenhets 
åkermark skulle kunna göras, i riket dock enbart med juridiska personer 
som ägare. 

Härvid skulle den i bruk kvarvarande Eiarken i riket få använå.as utan 
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inskränkningar och således även. föi· odling av grödor som bidrar till 

överskottsprobl.enet. Enligt 15 § l nmil. föreliggande lagförslag skulle 
eraot i landskapet arrendetagaren av återutarrenderad åker tillåtas odla 
endast grödor 9 för vilka finnes Llark: .adsutrywme, vilket helt motsvarar 
rikslagens anda och mening. 

Landskapsstyrelsen anser att tillämpningen av detta kapitel bör gö
ras beroende av ett bundet budgetanslag. Det skulle vid behov vara rnöj~ 
ligt för landstinget att i så fall taga del av dels de avtalsvillkor 9 som 
redan tillämpats~ de:s för hur det fortsatta tilläm.pandet av lagen bedö
mes med avseende å e:terfrågan på jord och nyttan av de vidtagna åtgär
derna, förrän tilläggsbudgetering sker. 

Ett i helt oväsentligt argument för ovan nämnda komplettering av 
åkerreserveringssysteuet är dess betydelse 9 då det gäller miljövården. 

I fall en del av landskapets åkrar skulle lämnas obrukade skulle detta 
otvivelaktigt verka me~ligt på landskapsbilden och därmed bli en triv

selhämmande faktor? vi:l-cen - frc.:1,nsett vad a.et betyder .för landskapets 

egen befolkning - icke ~eller ~r önskvärd Ded .htinsyn till den roll tu
ristnäringen har såsoEl valutainbringande näring på Åland. 

Till den· del 11 jordclearing1" pc:i .'detta sf:itt sker skulle. influtet arren
de ttskrivas ordinarie uedel. 

hänvisning till det ovan anftirC.a får landskapsstyrelsen vördsarc1t 
stinget til~ antagande 
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L a n d s k a p s l a g 

om nyttjande av åkermark" 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap" 

Reservering.,av åker. 

1 §. 

För begränsning av den åkerareal som nyttjas till jordbrukspro

duktion må av landskapets ordinarie medel betalas åkerreserverings

ersättning, såsom i denna lag stadgas" 

2 §. 
Avtal om begränsning av nyttjande av åker ingås mellan lägenhets~ 

ägaren och landskapet efter beslut av landskapsstyrelsen. Ansökan om 

ingående av avtal skall uppgöras på av landskapsstyrelsen uppgjord 

blankett och inlämnas till vederbörande kolonisationsnämnd senast 

den 31 december året innan avtalsperjoden vidtager. 

Vid ingående av åkerreserveringsavtal ges sådan lägenhetsägare 

företräde, med vilken avtal bör anses särskilt motiverat på grund 

av ålder, försvagad arbetsförmåga eller av annat personligt skäl el

ler va:cs åkerareals uteslutande ur produktionen bör anses ä:ndamåls

enligt för jordbrukets utvecklande eller speciellt motiverat för o

duktionens bringande i balans" 

Vid ingående av åkerreserveringsavtal skall särskilt prövas huru

vida avtalets ingående framgent kommer att medföra betydande olägen

het för en ändamålsenlig förstoring av lägenhetsarealen, 

3 §. 
Åkerreserveringsavtal ingås för brukningsenhetens hela åkerareal, 

med undantag för sådan i avtalet särskilt nämnd åkerareal, som är 

upplåten på lega när avtalet ingås. Åkerareal, för vilken ersättning 

utgår, skall omfatta minst två hektar. Utgår ovan avsett legoavtal 

under åkerreserveringsavtalets giltighetstid, och förnyas ej legoav

talet, anses den på lega upplåtna åkerarealen efter legoavtalets ut

gång sdsom avtal underkastad åker. 

I åkerreserveringsavtal skall lägenhetsägaren förbinda sig att 

mot ersättning under den tid avtalet avser icke för jordbruksproduk

tion nyttja eller på lega upplåta åkerreserveringsavtal underkastad 

b:r:ukningsenhets ägor eller ekonomibyggnader på dem. Ägaren äger dock 

~ätt att nyttja avtal underkastad åker för odling av potatis och 

~ädgårdsprodukter för sin familjs behov, att hålla egna hästar och 
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omfattning i avtalet angives bedriva fårskötsel. 

en har likaså rätt att låta sagda djur beta på brukningsenhetens 
ägor, att bärga hö till vinterfoder för dem och att på brukningsen
lrnten idka biskötsel samt pälsdjursuppfödning med köpt foder. 

Viltv/3,rdsförening eller jaktvårdsförening må med ägarens samtycke 
nyttja brukningsenhetens åker såsom för viltutfodring avsett vilt
vå:cdsonrcåde och tillvarataga skörden till vinterfoder för villebråd. 
Ägaren har icke rätt att för nyttjande av åker såsom viltvårdsområ
de uppbära ersättning av nyttjaren. 

Utan hinder av vad i 2 mom. är stadgat har ägare som bor på lä
genheten~ rätt att där i den omfattning genom landskapsförordning 
stadgas odla trädgårdsprodukter samt driva upp plantor till försälj
ning. Aker som nyttjas för sådant ändamål hänföres icke till den 
åkerareal, för vilken ersättning utgår. 

På brukningsenheten belägna ekonomibyggnader må icke, med undan
tag för i 2 och 4 mom. nämnda änc.amål, användas för j ordbruksproduk
tion, Användning av spannmålstork ä~ dock tillåten. 

4 §. 
Till åkerareal, för vilken ersättning utgår, hör icke åker som 

vid denna lags ikraftträdande eller före avtalets ingående i va
rit odlad eller i därmed jämförbart skick eller som jämf~rt med 
allmf!mna nivån på 

produktionen icke 
de i balans. 

orten varit svagt odlad eller vars uteslutande ur 
i övrigt av betydelse för produktionens bringan-

Åkerreserveringsavtal må ingås för brukningsenhet, för vars istånd
sättning beviljats premie för nylägenhet enligt vad därom är särskilt 
stadgat, endast i det fall att premiens slutliga belopp blivit fast-
ställt. 

5 §. 
Åkorreserveringsavtal ingås för tre år. Avtalsperioden börjar den 

första maj. 

Unde:c avtalsperiodens första år har lägenhetsägaren rätt att på 
den åkerareal som berörs av avtalet skörda där möjligen växande höst
säd och -ryps. För denna del utgår dock icke ersättning till ägaren. 

Uppsäger ägaren icke avtalet senast tre månader före avtalsperio
dens slut, fortgår avtalet i treårsperioder, dock högst nio år räk
nat från början av den första avtalsperioden. Av giltig orsak skall 
även senare? dock före avtalsperiodens slut gjord uppsägning godkän
naso 

Har åker icke beskogats eller blott delvis beskogats och önskar 
förlänga avtalet efter u~gången av nio,år 9 skall avtalet för 
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åkerns del förnyas, om ägaren vid ingåendet av det första avtalet 

var mj_nst 55 år gammal. Samma rätt tillkommer efter den ursprungli

ga avtalspartens död arvingarna, eller arvingarna och efterlevan

de maken dock så 9 att avtalet härvid kan förnyas att gälla högst 
efterlevande makens livstid. 

Avtal må i fall som avses i 4 mom. förnyas endast under förut

sättning att ägarens utkomst icke eljest är tryggad. 

Landskapsstyrelsen må häva förnyat avtal, om i 4 mom. stadgade 

förutsättningar icke längre föreligger. 

6 §. 
Ä.r avtal underkastad åker till sin beskaffenhet sådan, att den 

icke omedelbart blir gräsbevuxen 9 må i avtalet upptagas en bestä:rr:.

melse om åkerns behandling så, att menlig ogräsväxt förhindras. I 

avtalet må likaså upptagas bestämmelse om åtgärder till förhindran

de av igenväxning. 

7 §. 
Åker som berörs av avtal må i sin helhet eller till någon del be

skogas 9 om detta anses ändamålsenligt på grund av dess läge, jord

dispositionen eller av annan orsak. I fråga om beskogad åker, 

da den omfattar minst två hektar~ ändras åkerreserveringsavtalets 

giltighetstid till femton år :räknat från det första åkerreserverings

avtalets ingående. Åkerreserveringsavtal må likväl hävas för besko

gad åkGrs vidkommande efter det nionde avtalsåret, såvida beskog

ningsåtgärderna och vården av plantbeståndet enligt utlåtande av 

landskapsstyrelsens forstavdelning icke genomförts på godtagbart 

Under förutsättningar och på villkor, varom stadgas i landskaps

lagen om skogsförbättring (7/68), må kostnaderna för i 1 mom. av

sedd beskogning erläggas av skogsförbättringsmedel. 

8 §. 
Säljer, byter eller skänker lägenhetsägare avtal underkastad 

åker 9 ellGr säljes lägenhet eller område, som omfattar dylik åker, 

i utsökningsväg, upphör avtalet att gälla då ägande- eller besitt

ningsrätten övergår. Överlåtes en del av åker eller upplåtes den på 

lega för annat än jordbruksändamål eller bör överlåtelse anses än

damålsenlig med tanke på förbättrande av jordbrukets struktur, må 

avtalet förlängas för återstående åkerareal. 

9 §. 
Angående åkerreserveringsersättningens belopp per hektar åker 

samt maximibeloppet av ersättning ~er lägenhet gäller vad därom i 
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riket är stadgat eller fastställt. 

Åkerreserveringsersättning erlägges 

10 §. 

4 
kvartalsvis i efterskott. 

Anmäler sig lägenhetsägare till arbetslöshetsregister, anses av-

tal una.erkastad åkerareal vara od~_ad på normalt sätt. 

i I §. 

Har den som ingått avtal h,:;mlighålli t omständigheter, som avse

värt skulle ha inverkat pti avtalets ingående, eller i någon väsent

lig punkt givit oriktig uppgift om dem eller iakttager han icke i 

avtalet nämnda villkor, må avtalet hävas och ersättningstagaren å

läggas att för den eller de treårsperioder av avtalets giltighets

tid; vartill förseelsen hänfört sig, till landskapet helt eller 

ö_elvj_s återbetala lyft ersättning och, ifall omständigheterna är 

försvårande 9 den ersättning 9 som skall återbetalas 9 förhöjd med 

högst 50 procent. Ersättning 9 som fastställts till å_terbetalnj_ng 

jåmte eventuell förhöjning må 9 oberoende av hur länge den varit o

betald9 uttagas ur lägenheten med samma förmånsrätt som är stadgad 

för offentligträttsliga prestationer vilka utgår ur fastighet. 

12 §. 
Avlider person som erhållit äkerreserveringsersättning, häves 

avtalet, men arvingarna, eller arvingarna och efterlevande maken 

må dock under förutsättningar, varom stadgas i landskapsförordning, 

få övertaga avtalet i sitt namn. 

Utan hinder av stadgandena i lagen angående förmynderskap må för

myndaren utan tillstånd av förmyndarnämnd och domstol för myndling 

ingå åkerreserveringsavtal och avstå från sagda avtal. 

13 §. 

Lä1mLas åker obrukad enligt åkerreserveringsavtal, anses detta 

icke såsom i 72 § 1 mom. landskapslagen den 23 april 1959 om dispo

sition av jord (9/59) avsedd försummelse av lägenhets eller områdes 
regelbundna skötsel. 

14 §. 
Åkerreserveringsavtal må ingås även med bolag, andelslag 9 före

ning? stiftelse, kommun 9 kommunalförbund, församling och församlings

förbund. Avtalsperioden är härvid sex år och ersättningens belopp 

per hektar åker 60 procent av-beloppet av den största enligt 9 § 

i mom. fastställda ersättningen per hektar. Ersättning erlägges ret

roaktivt cm gång om året. I övrigt iakttages i tillämpliga delar 

Vac1 i 2 - 11_ §§ 9 5 § 2 mom. 9 6, 8 och 11 §§är stadgat, dock så, att 
av avt0,,let berörda ägor och ekonomibyggnader, med undantag av spann
målstork, icke alls må användas för jordbruksiproduktion och att, om 
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i detta moment avsett samfund börjar använda åker 9 för vilken ert?ätt
ning utgår, för annat ändamål än jordbruksproduktion, åkerreserverings
avtalet förlänges beträffande den minskade åkerarealen. 

Åkerreserveringsavtal må ingås att gälla även en del av åkrar, som 
ägs av i 1 mom. avsedda samfund. 

2 kap. 
Nyttjande av åkermark. 

15 §. 
Inom ramen för de anslag landstinget för ändamålet i ordinarie års

sta ten årligen upptar må landskapet arrendera viss till reservering 
erbjuden åker. I arrendeavtalet 9 som på framställning av vederbörande 
kolonisationsnämnd ingås mellan landskapsstyrelsen och lägenhetsäga
ren_, skall upptagas särskilda villkor om nyttjandet av den genom av
talet till landskapets disposition ställda åkermarken. Härvid bör 
iakttagas att åkermarken användes till komplettering av annat gårds
bruk på ett sätt 9 som främjar produktionen av grödor, för vilka finnes 
marknadsutrymme. 

I 1 möm. avsett arrendeavtal skall ingås för minst tre år och skall 
beträffande förlängning av avtalstiden särskilda villkor intagas i av
talet. Arrendevederlaget skall uppgå till minst samma belopp 1 som er
sättningen för åkerreservering enligt 9 och 14 §§. 

16 §. 
Gör kolonisationsnämnd framställning till landskapsstyrelsen. om 

att viss, till reservering erbjuden åkermark 9 skulle användas på sätt 
i 45 § stadgas 9 må landskapsstyrelsen förordna kolonisationsinspektö
ren att förrätta syn på området samt uppgöra förslag till särskilt 
arrendekontrakt~ som berättigar landskapsstyrelsen att överlåta ar
renderätten till tredje man. 

17 §. 
På förslag av kolonisationsnämnden godkänner landskapsstyrelsen 

arrendetagare och fastställer utarrenderingsvillkor. 
3 kap. 

Särskilda bestämmelser. 
18 §. 

Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna 
lag utfärdas genom landskapsförordning. 

19 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 maj 1970. 

Under år 1970 må åkerreserveringsavtal ingås att retroaktivt va-
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ra gällande från och med den 1 maj. Under sagda år har ägare rätt att 

under högst två månaders tid räknat från avtalets ikraftträdande hål

l a jämvä l andra än i 3 § 3 mom. nämnda 1 honom tillhöriga djur och 

för dem använda ekonomibyggnaderna på lägenheten. För denna tid ut

går emellert id icke ersättning till ägaren. 

Vad i 11 § är stadgat om förmånsrätt för ersättning som skall 

återindrivas 9 medför icke ändring av deras rätt 1 för vilka med stöd 

av ansökan? som anhängiggjorts före denna lags ikraftträdande 9 int eck

ning fastställts eller arrend~rätt registrerats eller vilka innehar 

därförinnan uppkommen panträtt för ogulden köpeskilling eller annan 

utan inteckning gällande panträtt . 

Marieharnn 9 den 18 november 1969. 

. På landskapsstyrel 

Lantråd tin Isaksson 

Lagberednings sekreterare 
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Sune Car~. 


