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LAG- OCH EKONOMIUTSKOT
TETS BETÄNKANDE nr 11/1991-92 

med anledning av ltm Bengt Hägers 

m.fl. hemställningsmotion till land

skapsstyrelsen om initiativ att en kvarn 

för brödsäd etableras i landskapet. 

Landstinget har den 2 december 1991 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet som i ärendet hört verkställande direktören Peter Mattsson och 

produktionschefen Ari W eefstr6in. från Ämnäs Bröd. samt företagskonsulenten Anneli 

Karlberg får i anledning härav anföra föJjande. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen skall ta initiativ till att en brödsädskvarn 

etableras i landskapet eftersom en höjd förädlingsgrad av på Åland producerade råvaror 

är av, intresse speciellt för jordbruket samtidigt som arbetsplatser skapas, 

sjäi~föisÖrjni;ngsgraden ökas och födan blir bättre och billigare. 

Lag- och ekonomiutskottet ställer sig principiellt positivt till de målsättningar som 

eftersträvas i motionen och gör samtidigt br,dömningen att en mindre brödsädskvam som 

specialiserar sig på t.ex. hemvetemjöl troligen har förutsättningar att lyckas i landskapet. 

Enligt utskottets åsikt bör initiativet till att etablera en brödsädskvarn dock inte komma 

från landskapsstyrelsen utan från privata intressenter som kan driva verksamheten enligt 

företagsmässiga principer. Landskapsstyn~lsen kan på sedvanligt sätt stöda verksamheten 

genom rådgivning och genom att bevilja ekonomiskt stöd. Utskottet konstaterar att stöd 

för en brödsädskvarn sannolikt sk111lle inrymmas under landskapslagen om 

produktionsstöd. 

Det totala behovet av mjöl inom bageribranschen på Åland utgör uppskattningsvis 600 
ton per år fördelat på ca 10 olika mjölso:rter. Bagerierna, vars produktion är höggradigt 

mekaniserad, är i behov av en jämn och hög kvalitet på mjölet som köps från en stor 

kvarn i riket. De stora mjölkkvarnarna kan garantera en jämn kvalitet dels på gnmd av 

sin stora omsättning och dels på grund av en omfattande laboratoriekapacitet som 

möjliggör noggrann kontroll av mjölblandningarna. 

Bageribranschen är således i behov av ett stort antal mjölsorter men i en relativt liten 

.. mängd. Samtidigt är laboratorieutrustning och bemanning samt lagringskapaciteten för en 

'större kvarn mycket kostnadskrävande varför utskottet bedömer att förutsättningarna för 

en kvarn vars målSättning är att upprätthålla självförsörjning aif mjöl i landska1fot, är 
mycket små. 



Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet härmed föreslå 

att Landstinget måtte förkasta 
hemställningsmotion nr 18/1991-92. 

Mariehamn den 10 mars 1992 

På lag- oc~ ~konomiutskottets vägnar: 

Tage Boman 
ordförande 

·-,;,· 

•Susanne Eriksson 
sekreterare 
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Närvar~de vid äl-endets avgörande behandling: ordföranden.',~~man,.· viceordförand~n 
f!arry ErJksson samt ledamQterna Abrahamsson,. Häger och Sj~blom.. . . 
,, (. ~ ' ' \ •. ' ' 


