
1973-74 Lt. Ls fram st. nr 3 å ~. 

LANTISKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslåg till land

skapslag om avträdelsevederlag. 

Enligt stadgandena i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsevec1er
lag (FFS 19/74) erlägges av statsmedel avträdelsevederlag till od

lare, som under minst fem år odlat sin brukningsenhet, som försäljer 
denna och samtidigt förbinder sig att för minst tre år avstå från 
att bedriva jordbruk. Syftet med denna lag är att ge äldre lantbruka

re utkomstskydd åtminstone fram till pensionsåldern samt att städa 
yngre lantbrukare. Målsättning för detta system liksom med de system 
som kommer till uttryck i lagstiftningen om avträdelsepension och 
generationsväxlingspension har varit att balansera lantbruksproduk
tionen och att öka produktionskapaciteten på de utvecklingsdugliga 
brukningsenheterna. 

Närmare uppgifter angående lagen om avträdelsevederlag framgår 
av bifogade lagtext. 

Landskapsstyrelsen har den 14 februari 1973 tillsatt en arbets
grupp för att utreda behovet av lagstiftning angående generationsväx
lingspension9 avträdelsepension och avträdelsevederlag. Arbetsgruppen 
avgav sitt betänkande den 1 oktober 1973. 

Arbetsgruppen framhåller visserligen beträffande en eventuell 
landskapslag om avträdelsevederlag att en sådan lag icke skulle 
vara motiverad, enär ·denna stred mot den allmänna målsättningen inom 
jordbruket på Åland. Landskapsstyrelsen anser dock för sin del att 
den i vissa avseenden kan befrämja jordbruket~ särskilt dä det gäller 
att påskynda generatio~sväxlingen. På denna grund och då lagen kan 
hänföras till jordbruket, inom vilket område landskapet tillkommer 

lagstiftrringsbehörigheten enligt 13 § 1 mom. 8 p. självstyrelselagen 
för Åland, föEeslår landskapsstyrelsen att en motsvarande landskaps~ 

lag skulle stiftas. Tienna landskapslag skulle dock ges formen av en 
så kallad blankettlag. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 
antagande 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om avträdelsevederlag. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

290 

Odlare, som överlåter sin brukningsenhet och förbinder sig att 
under viss tid avstå från att bedriva jordbruk, kan av landskap~

medel beviljas avträdelsevederlag i enlighet med vad som stadgas i 
lagen den 4 januari 1974 om avträdelsevederlag (FFS 19/74) samt i 
stöd av densamma utfärdade verkställighetsföreskrifter. ,., 

Sker fran::ideles ändringar i sagda lagstiftning skall de ändrap.e 

stadgandena gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträ

dande i riket. 
2 §. 

De uppgifter som enligt de i 1 § nämnda författningarna ankommer 
på statsrådet, jordbruksstyrelsen och lantbruksdistriktens lantbruks

byråer skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen. 
De uppgifter som enligt de i 1 § nämnda författningarna ankommer 

på kon:~munernas lan tbruksnämnder skall i landskapet handhas av kommu

nernas lantbruks- och skogsnämnder. 

3 §. 
Landskapsstyrelsen kan inorn ramen för i ordinarie årsstaten upp

tagna anslag till landskapet inköpa i 1 § lagen av avträdelsevederlag 

avsedda lägenheter och områden. 

Denna lag tillämpas f'r Etn den 15 januari 1974. 

Mariehamn, den 1 7 a pril l 97 4 . 
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