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STORA lJfSKOTTETS BETÄ!\JKJ\NDE nr 17 /1979-80 

med anledning av ltrn Rolf Carlsons lagmotion 

till landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av 32 § landskapslagen 

om främjande av gårds bruk. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande 

nr 5/1979-80. 

Stora utskottet, som i ärendet hört finanschefen Åke Barnberg, landskapsagro

nomen Jan Karlsson och ordföranden i Ålands Fruktodlarförening r.f. Leif Gran

lid ber med anledning härav vördsamt få anföra följande. 

Utskottet har efter omröstning (5-4) bes1utat omfatta det i Jag- och ekonomj

utskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget. Minoriteten, beståen

de av ordföranden Häggblom och ledamöterna Sundlöf och öberg samt ersättaren 

Sundback, önskade förkasta lagmotionen av skäl som framgår av bifogade reser

vation. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

På stora utskottets vägnar: 

att Landstinget måtte antaga det i lagmotio

nen ingående lagförslaget med av lag- och 

ekonomiutskottet föreslagen ändring. 

Alarik Häggblom 

ordförande 
Björn Andersson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Häggblom, viceordföranden Karl Jansson, leda

möterna Andersson, Helling, Lindfors, Sundlöf och öberg samt ersättan1a Sundbad-: 

och Söderholm. 



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

Stora utskottet har efter omröstning beslutat att utan ni1gru som hc lst 

förbehåll godkänna landst ingsrnan Rolf Carl sons Jagmotion ungt1cndc iin<l ri n.t> 

av 32 § landskapslagen om främjande av giin1sbruk samt lag- och ekonomiut

skottets däröver avgivna betänkande. Detta beslut kan vi på ncdananCör<la 

grllllder inte omfatta. 

Enligt lagförslaget skall spocialodlingslån och nyröjningslån kunna bevilja:-; 

ät jordbrukare i hela landskapet medan sådana lån hittills har varit för

behållna jordbrukare inom tilläggsstödområdena, d. v. s. i skärg~irden. Re

gionalpolitiskt sett tir en sådan åtgärd högst betänklig, ty skä rg:'ir<lens 

avfolkning kan hejdas endast om man för näringar som är lämpliga där ska

par kännbart fönnånligare villkor än för samma näringar i landskapets övri g:t 

delar. 

På de små lägenheterna i skärgården är det naturligt att bedriva arbets

intensiva specialodlingar. Växthusodlingen, som haft mycket stor betydelse 

i vissa skärgårdskonnnllller, har nu råkat i svårigheter på grund av starkt 

stegrade kostnader och ökad konkurrens. Man kan därför inte rlikna med att 

växthusodlingen skall utvecklas vidare och vinna insteg i andra delar av 

skärgården. Det är därför viktigt att andra kapitalkrävande special odl i np,:1 r 

kan stödas effektivt i skärgihdcn, bland annat frukt- och biirodJ ingen. 

För stora delar av skärgården - där vattensorken inte förekommer - flr linne l ·· 

odling en sådan lämplig specialodli_11g som borde särskilt understödas .. :\p

pelodlingens förutsättningar i vär skärgfö·d belyses därav att ntistan 22 ~. :tv 

den areal som i landskapet för närvarande upptas av komrnersiella !ippclod

lingar är belägen i skärgårdskommunema, medan endast 15,5 '), av hela den 

odlade arealen finns där. 

Den föreslagna lagändringen innebär försämrade framtidsutsikter för ny:t !ippc l -· 

odlare som vill etablera sig i skärgården. Dels ökar ju konkurrensen om det 

redan hårt pressade anslaget för gårdsbruksV!n och dels ökas risken för avs~it t

ningssvårigheter med åtföljande prissänkningar i framtiden. När utskottet 

hörde ordföranden i Ålands fruktodlarförening framgick att det redan nu tmclc r 

goda skördeår kan uppstå överskott på inhemska äppel. Det oaktat har elen i 

lag fastslagna senaste tidpunkten för äppelimport inte ändrats och en juste

ring av den kan väntns stöta ptt starkt motstånd frun bödc handeln och <lem 

som vill bevaka konstunf'ntemas intressen. Importerade äppel Hr ntiml igen 
. \ 
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betydligt billigare än inhemska. 

Möjligheten att få gårdsbrukslån för anläggande av äppelodlingar pt1 något 

större lägenheter har framförallt psykologisk betydelse. Redan nu blir 

nämligen de faktiska kostnaderna ganska måttliga tack vare rätten att vid 

beskattningen dra av de totala anläggningskostnaderna sannna år som äppel

träden planterats. Antag exempelvis att en jordbrukare, vars beskattnings

bara årsinkomst är drygt 30.000 mark planterar äppelträd på en halv hektar. 

Han får då göra avdrag för hela kostnaden, omkring 10.000 mark. Detta minsk3r 

hans skatt nästa år med ungefär 4.800 mark, oberoende av hur anHiggnings

kostnaden har finansierats. Har han för ändamålet tagit ett lån på 6.000 mk, 

blir skillnaden mellan vanlig bankränta och räntan på ett specialodlingslfö1 

cirka 300 mark. Och när ju också räntorna är avdragbara blir den faktiska 

skillnaden bara omkring 150 mark första året och sedan allt mindre. 

Exemplet visar att skatteavdragen väsentligt minskar de slutljga anHiggnings

kostnaderna för äppelodlingar. Det synes därför rimligare att använda ifråga

varande låneanslag för att stöda investeringar som avskrivs på normalt sätt. 

Avsteg härifrån är som sagt regionalplitiskt motiverade för skärgårdens del. 

Utskottsmajoriteten anser att nyröjning av åker skall på hela Aland premieras 

med billigare lån, fastän landskapet samtidigt betalar betydande belopp i 

trädespremier för att redan uppodlad mark skall ligga oanvänd. Detta är en 

inkonsekvens som vi inte tror att Alands landsting kan tn1!1ta si.r~· 

Slutligen berör utskottsmajoritetens inställning den principiellt viktiga 

frågan om landstingets skyldighet att beakta uttryckliga stadQ::mdcn i sj ~il v

styrelselagen. I 29 § sägs bl.a. att "subventioner och understöd böra vj<l 

utjämningen beaktas, försåvitt desannna motsvara jämförliea kostnader för av 

staten bekostad eller tmderstödd enahanda verksamhet". Nu stöder staten 

inte alls anläggandet av äppelodlingar eller andra specialodl~ 1'n~1r ocl1 -fnr 

nyröjningar ges stöd endast i tre lappliindska kommuner. Därför tir det i princip 

oriktigt att använda ordinarie anslag för dessa ändamtll. Att ct t anslag 

införs i ordinarie budgeten innebär nämligen att lumlstingct rinner ansL.igct 

vara av sådan natur att det vid avrt4kningen skall komnenseras i stöd av 

självstyrelsel~gen eller att det ersätter något annat anslag som är av s?idan 
natur.och gäller ett likartat ändamål. 

Mariehamn den 12 februari 1980. 




