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LAG- OCH EKONOMJUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 9/1989-90 med an

ledning av ltm _Håkan Karlssons m.fl. 

hemställningsmotion till · landskaps

styrelsen angående kontakt med: riks

myndigheterna för att överenskomma 

om ökning av äppelarealen. 

Landstinget har den 3 april 1989 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört trädgårdskonsulenten Alf Åkerholm, 

får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att det är möjligt att producera äppel med hög kvalitet på Åland 

bland annat beroende på att jordmån och klimat är lämpligt för fruktodling. Enligt 

motionärernas mening bör därför kontakt tas med riksmyndigheterna för att 

överenskomma om ett avtal som möjliggör en ökning av äppelarealen från 

nuvarande 170 ha till ca 400 ha, 

Utskottet noterar inledningsvis de positiva ekonomiska effekter som äppelodlingar

na fört med sig i vissa åländska kommuner. 

Utskottet konstaterar dock att sedan motionen skrevs har beslut fattats om att 

licenssystemet för äppelimporten skall slopas och ersättas av skyddstullar. Licens

verket är därmed bortkopplat som motpart i de förhandlingar som efterlyses i 

motionen. Enligt vad utskottet erfarit pågår förhandlingar för tillfället om på 

vilken nivå skyddstullarna skall ligga och när de skall införas. Utskottet vill i detta 

sammanhang poängtera vikten av att landskapsstyrelsen aktivt följer med utveck

lingen vad gäller skyddstullar samt arbetar för att skyddstullarna hålls på en sådan 

nivå att den nuvarande äppelodlingsarealen kan bibehållas och på sikt även öka. 

För att de inhemska äppelodlarna skall kunna hävda sig i den internationella 

konkurrensen är det under åtminstone en övergångsperiod absolut nödvändigt med 

skydd i form av skyddstullar eller importavgifter. Under denna tid bör en effektiv 

markn'adsföring bedrivas i syfte att ändra konsumenternas inställning till inhemska 

äppel. I dag är det fortfarande så att de allra flesta k6nsumenter endast ser till 

priset vid val av äppelsort och glömmer bort de inhemska äpplenas bättre kvalitet. 

Finland har, som även påpekas i motionen, mycket rigorösa bestämmelser vad 

gäller användande av växtskyddsmedel, vilket gör att våra produkter är bland de 
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renaste och mest högklassiga som finns. Utskottet anser att det är av största vikt 

att landskapsstyrelsen bistår de åländska äppelodlarna i denna svåra marknadsfö

r ingsuppgift: 

Med hänvisning till det anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

Mariehamh den-JO november 1989 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 85/1988-89. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Carina Stränd

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 

Söder lund~ ·: 


