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LAGUTSK01TETS BETÄNKANDE nr 28/1980-81 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till landstinget med förslag till land

skapslag om jordförvärv. 

Landstinget har över ovaill1ämnda framställning inbegärt lagutskottets ut
låtande. Utskottet, som hört bonden Göran Bengtz som företrädare för Alands 
producentförbund, får vördsamt anföra följande. 

Landskapsstyrelsen konstaterar i framställnipgen att den föreslagna lag

stiftningen syftar till ntt förhindra spekulation i mark som anvtinds för 

jord- och skogsbruk, med andra ord att sådan mark förvärvas av personer 

som inte själva avser att bedriva jord- eller skogsbruk. I samma syfte 

har i riket stiftats en lag om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark 
(FFS 391/78). Även i de övriga nordiska länderna fill1s motsvarande lag

stiftning. 

Den föreslagna landskapslagen skulle i praktiken komma 

att tillämpas på förvärv av jordbrukslägenhet som görs av fysiska per

soner som åtnjuter åländsk hembygdsrätt. Alla övriga förvärv, d.v.s. 

sådana som görs av fysiska personer som saknar åländsk hembygdsrätt samt 

av bolag och övriga samfund, både åländska och icke-åländska, är redan 

underkastade landskapsstyrelsens prövning genom lagen om inskränkning i 
rätten att förvärva och besitta fast egendom i landskapet Aland (7/75). 

Sistnämnda lag har i första hand tillkommit för att förverkliga principen 

om den åländska befolkningens rätt till jordbesittningen på Aland, inte 

för att förhindra oönskad spekulation i jord- och skogsbruksmark. Lagen 

måste likväl anses ill1ebära ett 3kydd även mot sådan spekulation 

genom den prövning varje i lagen avsett förvärv genomgår i landskapssty

relsen och genom de utlåtanden från vederbörande kommun som ges i varje 

ärende. De kommunala organen äger i regel sådan käill1edom om ärendena att 
eventuella spekulativa avsikter med förvärven kan framkomma vid deras 

behandling. Behovet av skydd mot spekul&tion torde även vara störst i 

fråga om förvärv av utlänningar samt av bolag och andra samfund, vars 

verksamhet ofta saknar all anknytning till jord- och skogsbruk. 

I den föreliggande framställningen har inte förebragts någon nännare ut

redning om att den åländska jordbruksmarken i större utsträckning skulle 

ha varit föremål för spekulation. Inte heller framgår detta av de utlåtanden 

som inbegärts i lagförslagets beredningsskede. Däremot har många remis~itt-
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stanser framhållit betydelsen av att jordbruksmarken bibehålls i produktiv 

användning och så långt som möjligt i jordbruksbefolkningens ägo. 

En lag om jordförvärv kan naturligtvis på sitt sätt bidrn till att för

verk:.iga sistnämnda målsättning. Detta kan likväl ske på många andra 

sätt. Som exempel på redan befintliga metoder må nämnas de olika möjlig
heterna att stimulera intresset för gårdsbruk och höja dess nivå som nu

varande gårdsbrukslagstiftning erbjuder samt stadgandena om generations

växlingspension för idkare av gårdsbruk. För närvarande behandlas i riks

dagen ett förslag till ändring av ärvdabalken som syftar till att vid arvs

skif ten överföia j ordbrukslägenhet odelad i den arvinges ägo som har de 

häst~ förutsättningarna att med framgång idka lantbruk. Vid olika till

fällen har även framförts önskemål om lagstiftningsåtgärder som syftar till 

att s.tävja vanhävd av jordbruksmark. Genom förverkligande av dylika ini
tiativ kan man enligt utskottets mening förhindra en icke önslvä.rd utveck

ling av jordbruksjordens ägoförhållanden likapäl som genom en svårtill

läJnpad lagstiftning om jordförvärv. Samtidigt bör emellertid understrykas 

att det inte är blott genom lagstiftning av i huvudsak begränsande natur 

man kan bidra till jordbrukets bevarande och utvecklande. En minst lika 

viktig roll i detta sammanhang spelar samhällspolitiska åtgärder av andra 

slag cko~ni~~E~~~m~rknadspolitiska insatser, skolfrågor m.m.) vilka po

sitivt påverkar jordbruksbygdernas infrastrul<tur och därmed bidrnr till att 

förverkliga målsättningen om att bibehålla jordbruksmarken i produktiv 

användning. 

Det föreliggande lagförslaget har enligt utskottets mening givits en 

utformning som betydligt försvårar den praktiska tillämpningen. Enligt 

huvudregeln skall förvärvstillstånd sökas men samtidigt ges en mängd 

undantag härifrån. Tolkningsproblem kan förväntas i fråga om de fall 

när tillstånd krävs och när så inte är fallet. Det finns enligt utskottet 

möjligheter att på olika sätt kringgå lagstiftningen. För att avsedda syf-

ten skall uppnås vore ett förenklat förfarande och mera entydiga regler 

nödvändiga. Vidare har olika uppfattningar framförts om var beslutanderätten 

skulle ligga vid beviljande av förvärvstillstånd,på det kommunala planet eller 
centralt hos landskapsstyrelsen. 
Med hänsyn till detta och till att den föreslagna lagstiftningen sist och 

slutligen berör en mycket begränsad krets förvärvare samt då jordinnehavet 

i landskapet som ovan framgått även skyddas på andra sätt har utskottet be

slutat föreslå att lagförslaget måtte förkastas. På detta ställningstagande 

har också inverkat att flera av de hörda remissinstanserna ställt sig av

visande till förslaget redan i beredningsskedet. 
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Slutl igen har utskottet även behandlat lagstiftningsbehörigheten i fråga 

om den föreslagna 2 §, enligt vilken äganderätten till sådan egendom som 

förutsätter förvärvstillstånd inte skulle övergå till köparen förrän till

stånd lämnats. Förslaget avviker på denna punkt från rikslagen. I stället 

anger denna att lagfart inte får beviljas förrän markförvärvstillstånd 

1ämnats. Den föreslagna hegränsningen av köparens äganderätt kan cn1igt 

utskottets mening anses som en inskränkning i finsk medborgares i grund

lag skyddade allmänna rättigheter och sålunda vara en angelägenhet av riks

lagstiftningsnatur. 

Om den framtida utvecklingen visir att jordbruksmark lämnas obrukad eller 

på annat sätt inte bibehålls i den jordbrukande befolkningens ägo och 

detta inte kan avhjälpas genom olika samhällspolitiska åtgärder av annat 

slag, kan lagstiftningsåtgärder av här föreslagen typ naturligtvis ånyo 

aktualiseras. Detsamma gäller om tendenseT till spekulation i jord- och 

skogsbruksmark framträder. I dagens läge anser utskottet likväl inte att 

ett omedelbart behov av en jordförvärvslag för Aland föreligger, särskilt 

inte med hänsyn till lagens föreslagna utformning. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Marichmnn den 17 mars 1981. 

att Landstinget måtte förkasta det i fram

ställningen ingående lagförslaget. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Carlsson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Sune Carlsson, v.ordf. Berg, ledamöterna 

Jan-Erik Lindfors och Eriksson samt ersättaren Olof M.Jansson(delvis). 


