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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 29/1989-90 med an

ledning av ltm Bert Häggbloms m.fl. 

hemställningsmotion till landskaps

styrelsen angående lagstiftningsåtgär

der rörande bestämmelserna om vilka 

jordbrukare som kan beviljas gårds

brukslån. 

Landstinget har den 11 december 1989 inbegärt lag- och ekonorhiutsl<ottets 

yttrande över motionen. Utskottet, som i ärendet hört landskapsagronomen Henry 

Lindström, får med anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att läckaget från jordbruket måste ned till ett minimum. Enligt 

motionärerna bör de jordbrukare som bedriver ett miljövänligt jordbruk, vilket 

innebär att användningen av kemikaliehandelsgödsel minskar, stödjas av samhället. 

Motionärerna föreslår därför att landskapsstyrelsen skulle vidtaga lagstiftnlngsåt

gärder så att enbart de jordbrukare som ingår avtal om markkartering och 

gödslingsprogram skulle beviljas lån enligt landskapslagen om främjande av gårds

bruk. 

Utskottet har erfarit att det finns ett stort intresse för markkartering och 

uppgörande av gödslingsprogram. Anledningen till att markkartering görs och 

gödslingsprogram uppgörs frivilligt i stor utsträckning är dels beroende på att allt 

fler grödor betalas enligt kvalitet~normer och dels beroende på ett ökat miljömed

vetande bland jordbrukarna. 

Från jordbruksbyråns sida anordnades i höstas en kampanj i syfte att ytterligare 

öka medvetenheten om markkarteringens betydelse för miljön och den egna 

ekonomin. Kampanjen resulterade i att mellan fyra och fem gånger fler jordbrukare 

än vanligt begärde att få kartläggning av sina marker senaste höst. 

Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att markkartering görs i stor utsträck

ning och anser att motionens syftemål bäst tlppnås~- genom att jordbrukarna 

fortsättningsvis markkarterar och uppgör gödslingsprogram på frivillig basis. 

Utskottet konstaterar dessutom att den areal för vilken gårdsbrukslån beviljas är 

väldigt liten jämfört med den sammanlagda odlade arealen, varför effekten av de 

efterlysta lagstif tningsåtgärderna skulle vara av begränsad betydelse. 



Ledamoten Holmberg har anmält avvikande åsikt och anser att motionen borde ha 

godkänts. 

Med hänvisning tiU det ovan anförda fär utskottet härmed vördsamt förslå 

Mariehamn den .22 mars 1990 

'> .. '.; 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 27I1989-90. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson ~: ·· 

ordförande;..,, · "· · 

i ~ ' " -

'Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling:: -ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman.-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och· 

Söderlund. 


