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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 19/1987-88 med an

ledning av ltl Karin Anderssons m.f!. 

hernställningsmotion till landskaps

styrclscn om utredning av åtgärder 

som underlättar omställning från kon

ventionell till alternativ odling. 

Landstinget har den 21 mars 1988 inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande 

över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört rektorn för Ålands lantmanna

skola Per-Olof Böckelman, jordbrukaren Sven-Anders Danielsson samt alternativ

jordbrukarna Astrid och Jan Holmes får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att det inte är lätt att vara konventionell jordbrukare av idag 

eftersom de själva får största mängden gifter i sig vid hanteringen av desamma, de 

äter sina egna produkter och de får många gånger bära hundhuvudet för de 

miljöproblem som är kopplade till odlandet. Viljan till att ändra från konventionell 

till alternativ odling har enligt motionärerna blivit allt tydligare men de konventio

nella odlarna är fast i det ekonomiska ekorrhjulet varför motionärerna föreslår att 

landskapsstyrelsen utreder hur man kunde underlätta omställningar från konventio

nell till alternativ odling. 

Lag- och ekonomiutskottet har vid behandlingen av ärendet konstaterat att en 

utredning rörande omställning från konventionell till alternativ odling kunde vara 

värdefull men har inte i detta skede velat gå så långt som till att direkt utreda hur 

omställningen kunde underlättas. I stället anser utskottet att utredningen bör ta 

ställning till följande; 

1) En förutsättning för utökad övergång från konventionell till alternativ odling är 

enligt utskottets mening att alternativt odlade produkter efterfrågas av kon

sumenterna som också bör vara villiga att betala för det merarbete som 

alternativodlarna åsamkas. Undersökningen bör därför i första hand ta sikte på 

att undersöka marknaden för alternativt odlade produkter samt konsumenternas 

pr iskänslighet. 

2) Eftersom utbildning, fortbildning och rådgivning tillsammans utgör ytterligare 

en förutsättning för att en övergång av det i motionen efterlysta slaget skall 

vara möjlig bör utredningen dessutom ta ställning till hur detta skulle ordnas i 

praktiken. 
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3) För att konsumenterna skall kunna lita på att jordbruksprodukter som uppges 

vara alternativt odlade verkligen är det, är kontrollen av odlingssättet av 

största vikt. Därför bör utredningen enligt utskottets mening också ta ställning 

till hur !..ontroll i större skala skulle anordnas. 

4) Slutligen anser utskottet att, i det fall att utredningen av ovannämnda 

frågeställningar givit positivt resultat, ställning kunde tas till ett eventuellt 

underlättande av övergång från konventionell till alternativ odling. En övergång 

sträcker sig över en period som omfattar allt från tre till åtta år och frågan är 

under vilken tidsperiod stödet skulle utgå. Enligt utskottets mening borde 

utredningen här också ta ställning till huruvida de som håller husdjur borde få 

större stöd eftersom djurhållningen även får positiva cffck ter på landskapsbil

den. Enligt utskottets mening torde det i Danmark utbetalade bidraget om 20 

procent av jordbrukets täckningsbidrag inte vara tillfyllest för att kompensera 

inkornstbortfallet vid en övergång vilket dock närmare bör undersökas i 

samband med utredningen. 

Slutligen önskar utskottet framhålla att en attitydförändring bland såväl konsumen

ter som jordbrukare utgör den starkaste drivfjädern för en förändring. 

Med hänvisning till det ovan anförda får lag- och ekonomiutskottet vördsamt 

föreslå. 

Mariehamn den 25 april 1988 

att Landstinget rn5ttc hemställa hos 

landskapsstyrelsen om en utredning 

angående omställning från konventio

nell till alternativ odling. 

Christina Hcdman-Jaakkola 

viceordförande' 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: viceordföranden Hedman-Jaakkola, 

ledamöterna Harry Eriksson och Göte Sundberg samt ersättaren Anders Eriksson. 


