
LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 9/1986-87 med an

ledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag angående tillämpning 

i landskapet Åland av vissa i riket 

gällande författningar rörande styr

ning och balansering av lantbrukspro

duktionen. 

Landstinget har den 10 december 1986 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över nämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Folke 

WoivaHn, verkställande direktören för Dahlman W.J. Ab Lars-Erik Dahlman, 

lantbrukaren Roald Eriksson, ordföranden för Ålands producentförbund Göran 

He1Hng9 landskapsagronomen Göthe Larpes1 utveckHngspJaneraren Bjarne Lind

ström, yerkställande direktören för Ålands Andelsslakteri Lars Mattsson, lagbered

ningssekreteraren Michael Patrickson, verkställande direktören för Ålands Central

andelslag Göran Rosenberg och landskapsstyrelseledamoten Olof Salmen får i 

anledning härav anföra följande. 

I framställningen föreslås att den i riket är 1983 antagna lagen om styrning och 

balansering av lantbruksproduktionen och tillhörande förordning skall bringas i 

kraft i landskapet genom s.k. blankettlag eftersom systemet med ingående av 

produktionsändringsavtal är ändamålsenligt. 

Vid behandHngen av ärendet i utskottet har framkommit att överproduktionen av 

Jantbruksprodukter på Åland är obefintlig i jämförelse med riket. Konsumtionen på 

Åland är, bland annat beroende på det stora antalet turister, mycket hög och 

beträffande vissa produkter, bland annat svinkött, räder betydligt större efterfrå

gan än utbud. Från mejeri- och slakterihåll uppger man att ytterligare rationa1ise

ringar9 som skulle det möjligt att med någorlunda bibehållen lönsamhet minska 

omsättningen9 inte låter sig genomföras varför en ytterligare sänkning av produk

tionsnivån inom lantbruket på sikt skulle leda till bl.a. friställande av personal. Att 

undergräva mejeriets och slakteriernas existensmöjligheter vore dessutom bildlikt 

talat att såga av den gren som en stor del a\' det åländska lantbruket sitter på. 

Beträffande trädesavtal åter, konstaterar utskottet att de höga arrendeavgifterna 

för åkermark åtminstone pä fasta Åland kommer att medföra att några ansökningar 

sannolikt inte i nuläget blir aktuella. Eftersom lantbrukare som ingår trädesavtal 
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förbinder att sköta åkern så att den inte blir bevuxen med ogräs anser utskottet 

att sådana avtal i vissa fall kan vara till fördel. Med tanke på att lagens syfte är 

balansering och styrning av .lantbruksproduktionen blir en tillämpning av landskaps-

1.agen således knappast vare sig aktuell eller önskvärd inom den närmaste framti

den. 

I riket däremot råder stor överproduktion på många lantbruksprodukter varför en 

lag om balansering och styrning av lantbruksproduktionen ansetts nödvändig. För 

att också .Åland skall ha beredskap vid en eventuell framtida överproduktion och 

för att lagen också kan användas i syfte att stimulera produktionen av sådana 

lantbruksprodukter som det råder underskott på föreslår utskottet att framställ

ningen skall godkännas. På så sätt tar alltså självstyrelsemyndigheterna sitt ansvar 

för att landskapet inte heller 1 framtiden skall bidra tHI ett överskott samtidigt 

som de åländska lantbrukarna vid överproduktion bereds samma möjligheter som 

lantbrukarna i riket. 

Beträffande lagstiftningsbehörigheten önskar utskottet hänvisa också till självsty

relsepolitiska nämndens yttrande nr 1/ 1983-84 över landskapsstyrelsens vid lands

tingsäret 1983~84 enligt 32 § landstingsordningen avgivna redogörelse. I utlåtandet 

sägs~ "Med beaktande av att övrig regionalpolitisk lagstiftning åvilar landstinget 

har från landskapsstyrelsens sida framhållits att sådana regleringar av jordbruket 

och dess produktionsfrägor som har regionalpolitiska syften borde ankomma på 

landskapets myndigheter att lagstifta om och förvalta. Härvid måste hänsyn tas till 

jordbrukets speciella struktur och ställning i landskapet, där bl.a. överproduktions

problemet är av betydligt mindre omfattning än i landet som helhet." 

Utskottet har slutligen företagit en ändring av framställningens 2 § så att 

landskapsstyrelsen, innan beslut fattas, skall höra den lokala lantbruksnämnden som 

antas besitta kännedom om de lokala förhållandena. 

Betänka,ndets motiveringar har inte omfattats a\· ledamoten Lund som därför fogat 

reservation till betänkandet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 
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Landskapslag 

angående tillämpning i landskapet Åland av vissa i riket gällande författningar 

rörande styrning och balansering av lantbruksproduktionen. 

(Ingressen llka som i framställningen). 

1 § 

(Lika som 1 framställningen). 

2 § 

(1 mom. lika som i framställningen). 

Innan landskapsstyrelsen u12etar ansökan 2m ingående av produktionsändrings

~_vtal till sluJlig prövning skall u:tl!!ande inför.skaffas av lantbruks- och skogsnämn

den i den kommun i vilken g~rdsbr:_ukse~~ är belägen. 

3-5 §§. 

(Lika som i framställningen). 

Mariehamn den 16 januari 1987. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Björklund, viceordfö

randen Lönn samt ledamöterna Lund, Mattsson och Söderholm. 



R e s e r v a t i o n. 

Undertecknad har omfattat betänkandets kläm att Landstinget 
måtte anta det i framställningen ingående lagförslaget och 
anser att motiveringarna i landskapsstyrelsens framställning 
(1986 -87 Lt-Ls framställning nr 17) borde godkännas som 
tillräckliga för förslagets antagande. 
Däremot har jag inte kunnat omfatta motiveringarna i lag- och 
ekonomieutskottets betänkande. 
Utskottets majoritet anser i betänkandet att tillämpningen av 
la.gen knappast blir aktuell el1er är önskvärd inom den när
maste framtiden. 
Min åsikt är att utskottet genom denna skrivning kan ge in
tryck av att landstinget skulle undandra sig sitt ansvar för 
en solidarisk jordbrukspolitik, när det gäller att minska 
den totala överproduktionen. 
Medan man gärna tar del av riksomfattande förmåner och sam
hällsstöd inom lantbruket när sådana står till buds. 

1987. 


