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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 14/1989-90 med an-
@ 

ledning ·äv ltl Karin Anderssons hern-

ställningsrriotfon till landskapsstyrel

sen om att Bomarsunds gård utarren

deras till ekologiska odlare. 

Landstinget har den 11 december 1989 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över nämhda motion. Utskottet, som i ärendet hört landskapsagronomen 

Henry Lindström och alternativodlaren Erik Lindholm, får i anledning härav anföra 

följande. 

I motionen föreslås att Bomarsunds gård, då det nu gällande arrendet utgår i mars 

1991, utarrenderas till någon eller några ekologiska odlare. 

Utskottet konstat'erar inledningsvis liksom motionären att arrendet för Bomarsunds 

gård ävensom för }Jaga och Grelsby kungsgårdar utlöper i mars 1991. Utskottet 

anser att landskapsstyrelsen i anslutning till att arrendeavtalen utlöper bör 

överväga att i likhet med tidigare tillsätta en kommitte med uppgift att Jppgöra en 

dispositionsplan för gårdarnas fortsatta användning samt komma med förslag till 

utarrenderingsprinciper. Enligt de utarrenderingsprinciper som gällde vid den 

tidpunkt då de nu ·gälJande arrendeavtalen ingicks skulle arrendatorn ha goda 

insikter i jordbruk, uppvisa en driftskalkyl för minst fem år framåt samt prestera 

en godtagbar borgensförbindelse. Någon särskild linje för odlingsformen bestämdes 

däremot inte för arbetet på gårdarna i samband med ingåendet av arrendeavtalen. 

Enligt utskottets mening vore det ändamålsenligt att i samband med utarbetandet 

av nya utarrenderingsprinciper även överväga vilken inriktning och vilka använd

ningsformer som kan anses vara mest lämpade för gårdarna och speciellt för 

Bomarsunds gård. 

Utskottet har erfarit att Bomarsunds gård vid en eventuell utarrendering till en 

ekologisk odlare med tanke på. dess storlek, markstruktur och stora betesarealer 

bäst lämpar sig för en odlare som även har djurhållning. Utskottet anser att det är 

värdefullt att landskapet hålls öppet så att kulturmiljön kan bevaras, vilket skulle 

• underlättas av om det äv~n fanns ajur1 på gården. 

Enligt utskottets mening är det i dagsläget inte ändamålsenligt att avsätta gården 

för ekologisk odling utan att veta om det finns något intresse bland alternativa 

odlare härför. 
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Utskottet önskar slutligen påpeka att om förtur ges ät en ekologisk odlare vid 

utarrenderingen av Bomarsunds gård 1991 så bör samma principer som tillämpades 

vid utarrenderingen av Berg gård, där förtur skulle ges åt en ekologisk odlare om 

denne kunde anta det högsta anbudet, gälla. 

Ledamoten Hedman-Jaakkola har anmält avvikande åsikt och anser att motionens 

kläm borde ha godkänts med motiveringen att Bomarsunds gård är lämplig för. 

ekologisk djurhållning då detta bland annat skulle underlätta bevarandet av, 

kulturlandskapets öppenhet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 2 januari 1990 

att Landstinget med förkastande av 

hemställningsmotion nr 8/ 1989-90 

bringar betänkandets motivering till 

landskapsstyrelsens kännedom. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 

Söder lund. 


