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FINANSUTSKafTETS BETÄNKANDE nr 10/1980-81 

med anledning av ltm Göran Hellings m.fl. 

hemställningsmotion om utredning beträf fon<le 

lagring av foderspannrnål i landskapet. 

Landstinget har över ovan nämnda hemställningsmotion inbegärt f inansutskot

tets yttrande. 

Utskottet har i ärendet hört näringschefen Tor Mattsson och landskaps

agronornen Jan Karlsson. 

Landstinget har 1968 behandlat en liknande hemställningsmotion. Finansut

skottet har funnit anledning att ur det betänkande som då omfattades av 

landstinget.(Fu 13/1968) anföra följande: 

"Då det åländska jordbn1ket på grund av klimatologiska förhållanden kan an

ses länlpat för odling av spannmål till utsäde samt för odling av ärter, 

som enligt uppgift av landskapsagronomen för närvarande är ett naturligt 

marknadsområde, som icke är täckt i landet, vore det säkerligen ändamåls

enligt att lagringsutrymmen åstadkommes i landskapet för dessa spannmåls

produkter, vilken verksamhet även statens spannmålsförråd bedriver i riket. 

Men även andra utvägar för att åstadkonnna en nödvändig stabilisering av 

spannmålshandeln borde undersökas. 

Då statens spaill1lnålsförråd på vissa platser i riket i samråd med olika 

partihandelsfi1inor uppfört spannrnålslager, kunde en möjlighet vara, att 

landskapet genom ekonomiska stödåtgärder till sådana företag, kunde åstad

komma, att de för statens spannmålsförråd gällande normerna beträffande 

spannmålsuppköp även skulle fås att gälla hos oss. Men också i detta av

seende borde andra utvägar undersökas och utredas innan ett slutligt 

ställningstagande kan ske i denna för lantbruksnäringen synnerligen vikiga 

fråga." 

Finansutskottet konstaterar dels att det anförda i huvudsak fortfarande 

är gällande men dels också att hemställan från landstinget ledde till 

att landskapsstyrelsen genom kontakter med Statens spannrnålsförråd kunde 

åstadkomma vissa förbättringar. Lagerutryrrnnen motsvarande de som i riket 

handhas av statens spannrnålsförråd har dock inte inrättats i landskapet. 
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Ytterligare kan framhållas att statens spannmålsförråds verksamhet vid 

elen tiden i första hand inriktades på säkerhetslagring. fäligt en nyli

gen genomförd ändr jng av lagen om statens spannmålsförråd har speciellt 

betonats spannmålsförrådets övriga handel med spannmål,gällande även foder-

spannmål, liksom en regional inriktning av verksamheten. 

I praktiken har detta lett ti 11 en utökning av lagerkapaciteten bl. a. 

genom avtal med partiaffärer och även med privatpersoner. Det bör 

finnas möjligheter att på Aland ordna lagring på sannna sätt i första 

hand genom avtal med härvarande partiaffärer. 

Beträffande motiven till och behovet av lagring mom landskapet anföres i före"-· 

liggarrle nntion förhållandet att spannmål nu förs från landskapet för 

att senare återköpas. Enligt uppgift rör sig mängden av foderspannmtll som ut förs 

årligen om cirka 1,5 miljoner kg. 

Enligt utskottet motiverar det ovan sagda att inom landskapet borde 

skapas möjligheter för uppköp och lagring av spannmål enligt normer 

som tillämpas av statens spannmålsförråd. Också lagring ur allmän sä

kerhets- och försörjningssynpimkt bör beaktas i detta sannnanhang. Huru

vida verksamheten skulle ske i landskapets regi eller genom avtal med 

statens spannmålsförråd bör även klarläggas i den av utskottet föreslagna 

utredningen. 

Med hänvisning till ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 12 januari 1980. 

att Landstinget måtte hemställa hos land-· 

skapsstyrelsen om utredning beträffande 

möj lighetema till lagring av foderspannmt\1 

i landskapet. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

vice ordförande 

Henrik Gustafsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: v .ordf. Roger Jansson, ledamöterna 

Elmer Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund. 


