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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 6/1966 med an

ledning av Ålands landskapsstyrelses framställ

ning till Ålands landsting med förslag angående 

utverkande av extraordinarie anslag för ersätt

ning av 1965 års skördeskador (12/1966). 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbe

gärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lantrådet 

Hugo Johansson, landskapskamreraren Henrik Gustafsson och landskapsagro

nomen Ernst Johansson, samt i ärendet också överlagt med landskapssty

relsen vid gemensamt sammanträde, härmed vördsamt anföra följande: 

De under år 1965 inträffade katastrofala skördeskadorna i landskapet 

har medfört ett betydande inkomstbortfall för lantbruket. Detta har även 

återverkat på hela landskapets näringsliv på ett kännbart sätt. Verknin

garna av skördeskadorna kommer sålunda att influera på de ekonomiska 

villkoren för en betydligt större krets i landskapet än enbart lantbruks

befolkningen. Också kommunalförvaltningen kommer, i synnerhet i kommu

ner med betydande skatteintäkter från jordbruket, att ställas inför eko

nomiska problem, som icke varit förutsedda. Kommunerna förfoga i allmän

het icke över tillräckliga skatteutjämningsfonder, utan blir tvungna att 

klara finansieringen med anlitande av andra utvägar. Fördenskull har 

skattelättnader av tillräcklig omfattning icke kunnat beredas lantbruks

befolkningen och på denna väg är det för övrigt icke heller möjligt att 

utjämna det inkomstbortfall, som blev följden av 1965 års skördeskador. 

År 1962 drabbades praktiskt taget hela landet av betydande skördeska

dor på grund av ogynnsam väderlek. Landskapets lantbrukare hade dock 

mindre känning härav än deras yrkesbröder i andra landsdelar och de till 

landskapet utbetalade ersättningarna var få och uppgick till ringa be

lopp. För år 1965 kan man konstatera ett i stort sett motsatt förhållan

de i det att skördeskadorna då var allmänt förekommande i landskapet men 

i riket endast inom ett fåtal begränsade områden hade en motsvarande om

fattning. Utskottet anser, att landskapets lantbruksbefolkning därför 

mäst~ anses berättigad till en ersättning i huvudsak enligt samma grun

der, som tillämpades i hela landet år 1963, då 1962 års skördeskador er
sattes. 

Den omständigheten, att skördeskadorna i landskapet icke infalla un

der samma år som motsvarande skador inträffar i riket, kan inte tillmätas 

Sådan betydelse, att landskapets inbyggare därför borde förvägras er

sättning. Enligt 29 § självstyrelselagen skall den ordinarie utjämningen 

mellan landskapet och riket verkställas bl.a. med beaktande av att "land
skapet genom utjämningen .skall komma i åtnjutande av enahanda förmåner, 
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som på motsvarande områden beredas övriga delar av riket". Denna princip 

bör också anses vägledande för extraordinarie anslag såsom allmän prin

cip, eftersom i 30 § samma lag stadgas , att sådant anslag icke får be

viljas "till högre belopp än vad som för motsvarande ändamål anslås i 

andra delar av riket, därest icke på Åland rådande prislägen, landska

pets särf·örhållanden och avskilda läge eller befolkningens särskilda 

ievnadsbetingelser påkalla avvikelse härutinnan." Det har också ofta 

förekommit och måste betraktas som fullt riktigt , att anslag i landska

pet upptagits ett annat år än i riket, ehuru det skett för samma ända

mål, beroende på att det av tekniska skäl varit omöjligt att uppnå 

kongruens i budgetår. 
I riksbudgeten upptages så gott som varje år ett anslag under rubri

ken "Av naturkrafter föranledda skador å växtligheten" (år 1966 under 

11 Ht. XXVI:l6). Ur anslaget erlägges ersättning för skador av frost , 
översvämning och hagel. Sådana skador förekomma praktiskt taget icke 

alls i landskapet. I landskapet är knappast någon annan naturkatastrof 

tänkbar än just den samverkan av flera ogynnsamma väderlekstyper, som 

förekom år 1965 och som lyckligtvis förekommer ytterligt sällan med så 

exeptionella verkningar . Men den omständigheten, att en skördekatastrof 

i landskapet icke har exakt samma orsaker som i riket, kan icke heller 

tillmätas sådan betydelse , att landskapets lantbrukare därför borde för

vägras ersättning. 

Utskottet finner därför, att landskapsstyrelsens förslag om utverkan

de av extraordinarie anslag för 1965 års skördeskador grundar sig på 

riktiga förutsättningar. Då det föreslagna anslagsbeloppet förutsätter 

ersättning i samma utsträckning, som i riket erlades på grund av 1962 

års skördeskador, torde också beloppet kunna omfattas. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet härmed vördsamt 
före slå, 

att Landstinget måtte hos Ålandsdelegationen 

anhålla om ett extraordinarie anslag om 430.000 

mk för ersättande av 1965 års skördeskador genom 

en sålydande framställning: 
Till Ålandsde legationen, 

från Ålands landsting. 

På grund av exceptionellt ogynnsamma väderleksf örhållanden under år 
1965 drabbades det åländska lantbruket av stora skördeförluster. Efter 

en kall och torr vår och försommar följde en varm och nederbördsrik skör

deperiod. Dessa två väderlekstyper_, vardera ogynnsamma, samverkade till 

en mycket försenad utveckling av samtliga grödor. Mognadsstadiet för 

! 
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stråsäden inföll c. 5 veckor senare än normalt, och skörden försenades 

ytterligare av den fuktiga väderleken. Samtliga stråsädesslag drabbades 

härigenom av omfattande kvalitetsskador, främst groningsskador. För så 

gott som alla grödor blev skörderesultatet både kvantitativt och kvali

tativt avsevärt under genomsnittet. 

]e ogynnsamma väderleksförhållandena berörde hela landskapet, med 

endast mindre lokala variationer. I landet i övrigt var skördeskadorna 

av jämförelsevis ringa omfattning. Till och med i det närliggande Åbo

land kunde spannmålsskörden bärgas under normala förhållanden. 

Den utredning av skördeförlusterna på Åland är 1965, som ~andskaps

styrelsen verkställt, har i huvudsak gällt de skador, som förorsakats 

brödsäden. Härvid har 1965 ärs skörd jämförts med de två föregående 

ärens. På grund av den fortgående övergången frän mjölkhushällning till 

spannmälsodling skulle jämförelsen bli missvisande, om den utsträcktes 

flera år bakåt i tiden. År 1963 blev skörden visserligen pä grund av en 

ovanligt torr sommar och regnig september under det normala, men skörde

resultatet måste dock betecknas som liggande inom den normala växlingen 

mellan goda och dåliga år. Det följande året, 1964, utgör exempel på 

ett relativt gott är för jordbruket. Ett medeltal av dessa tvenne är 

ger sålunda en rätt god bild av det skörderesultat, som hade varit att 

vänta under år 1965, om inga exceptionella omständigheter hade påverkat 

resultatet och om man bortser frän, att den redan nämnda övergången till 

spannmålsodling hade medfört en större totalskörd i landskapet under 
detta år. 

Enligt införskaffade uppgifter har såsom kvarnvara och utsäde mark

nadsförts följande spannmälsmängder (vete och råg) i miljoner kilogram: 

I medeltal åren 1963-64 
år 1965 

På Åland I hela riket 

332,3 
412,7 

Då man beaktar ·även den som fodersäd saluförda skörden av vete och 

råg, stiger den försålda spannmålsmängden år 1965 för Ålands del till 

5,84 milj. kg och för hela riket till c. 590 milj. kg. De låga talen 

för Åland år 1965 är enbart en följd av skördeskadorna och beror icke på 

att mindre arealer skulle ha besätts. 

Beträffande den del av spannmålsskörden, som icke saluförts, saknas 

noggranna uppgifter. Landskapsstyrelsen har emellertid kunnat konstatera, 

att de åländska lantbrukarna hösten 1965 till följd av den felslagna 

havreskörden nödgades behålla brödsäd av lägre kvalitet såsom fodersäd 

i större utsträckning än normalt. Men å andra sidan kunde de i långt 

mindre omfattning än vanligt reservera spannmål som utsäde för eget be-

. I 

I I 

I 
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hOV, emedan skörden till stor del var oduglig härtill . Det är därför 

möjligt att ungefärligen bedöma nu ifrågavarande skördeförluster enbart 

pä basen av den försålda spannmålen . 

Enligt uppgifter från partiaffärerna har de åländska jordbrukarna i 

spannmälslikvider erhållit sammanlagt följande belopp: 

År 1963 2.470.000 mk ) i medeltal 3.270.000 mk 
1964 4.070.000 " ) 
1965 2.477.000 Il 

Sedan spannmålspriset för år 1963 justerats till prisnivån för år 

1965 enligt statens spannmålsförråds grundpris för vete, erhålles som 

medelvärde för åren 1963 och 1964 försäljningssumran 3 . 405,000 mk. Jämfört 

med detta medeltal utgjorde underskottet i den försålda spannmålsskör

dens värde år 1965 hela 928.000 mk. Samtidigt drog skördearbetet osed

vanligt höga kostnader. 

Landskapsstyrelsen har även undersökt, hur skördeskadorna i fråga 

om brödsäden drabbade enskilda lägenheter. Genom ett flertal kungörelser 

uppmanades jordbrukarna förete sina försäljningskvitton på respektive 

kommunalkansli. Inom utsatt tid företedde 709 jordbrukare sina kvitton, 

motsvarande en försåld spannmålsmängd om 3, 75 milj. kg. Av denna mängd 

hade endast 31,0 % godkänts som kvarnvara till ett medelavräkningspris 

om 47,5 p/kg samt resten, eller 69,0 %, som fodersäd till ett medelpris 

av .32,7 p/kg. Medelavräkningspriset för hela denna spannmålsmän~d blev 

37,3 p/kg. Enligt den av Pellervos Marknadsforskningsinstitut uppgjorda 

statistiken var producentpriset för vete i hela landet under månaderna 

september- december 1965 i medeltal 58 1 4 p/kg och för råg nära 60 p/kg 
i fråga om kvarnvara. 

Det är sålunda uppenbart, att större delen av de åländska spannmåls

odlarna lidit mycket kännbara förluster på grund av skördeskadorna hös

ten 1965. Framförallt gäller detta dem , som övergått till kreaturslös 

jordbruksdrift. Men överhuvud är den åkerareal, som används för spann

målsodling på Åland , relativt sett, betydligt större än i riket, vilket 

gör förlusterna mera kännbara för de åländska odlarna. Förlusterna blir 

Också kännbarare för de enskilda odlarna därigenom, att lägenheterna i 
allmänhet har liten åkerareal. 

Ökad spannmålsodling innebär minskat överskott på mjölkhushållnings

Pro§ukter och är sålunda direkt till fördel ur statsfinansiell och na
t· lonalekonomisk synpunkt. Vete- och rågarealerna på Åland var år 1965 
mer än 1.500 ha större än de skulle ha varit, ifall spannmålsodlingen 
h" ar haft samma relativa omfattning som i hela riket. Om 1.500 ha åker 

i stället hade använts för produktion av foderväxter för ett i matsvaran-

I , 
I 
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de mån ökat mjölkkObestånd,så skulle d~tta ha medfört en höjning av den 

ärliga mjölkproduktionen på Åland med omkring 150.000 kg. För staten 

skulle detta ha inneburit ökade utgifter om c. 700.000 mk i form av 

prissänkningsersättningar och exportpremier för smör. Det kan därför 

inte ligga i samhällets intresseJ att jordbrukare, som ägnar sig åt 

spannmålsodling, tillåtes råka i ekonomiska svårigheter på grund av ex

ceptionella väderleksförhållanden. 

År 1962 drabbades stora delar av landet av svåra skördeförluster. 

Detta år kunde i hela landet saluföras blott 186,9 milj. kg vete och 

råg såsom kvarnvara och utsäde medan medeltalet för åren 1960-61 upp

gick till 325,8 milj. kg. För att i viss mån ersätta det uppkomna in~ 

komstbortfallet anvisade riksdagen ett anslag om 111.135.000 mk, motsva

rande ungefär hälften av de beräknade skördeskadorna (Regeringen~ propo

sition m 139/62). Detta anslag användes dels för allmänna stödåtgärder, 

såsom höjning av mjölkpriset och priset på fodersäd, och dels för direk

ta ersättningar åt odlarna med beaktande av en viss självrisk i enlighet 

med statsrådets beslut av den 27.2.1963 om ersättning åt lägenhet för 

skördeskador på odlingar (FFS 115/63). Skördeskadorna detta år var av 

mindre omfattning på Åland än i riket i övrigt och täcktes till större 

delen av nämnda självrisk och de allmänna prisstöden. 

Den felslagna spannmålsskörden på Åland år 1965 synes nu motivera 

särskilda stödåtgärder för jordbruket här, ehuru motsvarande stöd ej er

lägges i riket detta år. Den kompensation, som lantbrukarna kan erhålla 

genom lägre beskattningsgrunder vid kommunalbeskattningen och individu

ella skattelättnader på grund av skördeskador, är nämligen med hänsyn 

till skadornas omfattning helt otillräcklig. Enligt den av landskapssty

relsen verkställda utredningen skulle ett anslag om 430.000 mk för det 

åländska jordbruket år 1965 skäligen motsvara 1962 års skördeskadeersätt- ' 

ningar i riket. I överensstämmelse med andemeningen i 30 § 2 mom. Själv

styrelselagen torde ett så st_ort engångsanslag böra underkastas Ålands

delegationens f örhandsprövning och sålunda utverkas i extraordinarie 
väg. 

Anslaget i fråga skulle disponeras på följande sätt: 

a) Cirka 250.000 mk för erläggande av ett tilläggspris om 10 p/kg för 

den mängd vete och råg, som avräknats som fodersäd. Ersättningarna här

Vidlag skulle få uppgå till högst 2.500 mk per lägenhet. 

b) Cirka 120.000 mk för erläggande av ett tilläggspris om 3 p/kg för 

den till mejerierna under månaderna april och maj år 1966 levererade 

mjölkmängden. (År 1965 invägdes till de åländska mejerierna under dessa 

månader sammanlagt 3,79 milj. kg mjölk). Härutöver skulle av detta belopp 
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erläggas ett bidrag per ko inom sådana områden, vilka icke under före

nämnda månader har möjlighet att leverera mjölk till mejeri, motsvaran

de ovannämnda tilläggspris. 

c) Cirka 60.000 mk för erläggande av ersättning åt sådana jordbruka

re, vilka genom· tillförlitliga intyg kunna bestyrka, att betydande area

ler av råg och vete icke kunnat skördas till följd av de ogynnsamma 

väderleksförhållandena. Detta bidrag skulle beräknas enligt 25 p/kg för 

en hektarskörd enligt medelavkastningen för de berörda växtslagen under 

de senaste fem åren. 
Med beaktande av vad ovan framförts får landstinget vördsamt anhålla 

att Ålandsdelegationen måtte anvisa ett 

extraordinarie anslag om 430.000 mk för ersätt

ning av 1965 års skördeskador. 

Mariehamn, den 1966. 
På landstingets vägnar: 

• • • • • • • • • • • • • • • 
talman. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
vicetalman. vicetalman. 

Mariehamn, den 24 mars 1966. 
På vägnar~ 

• 1 • • 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden 

Evald Häggblom samt ledamöterna Gunnar Häggblom, Leandersson och Lind-
fors. 
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Till Å l a n d s d l e g a t i o n e n 

från Ålands landsting . 

P grund av exceptionellt ogynnsamma väderleksförhållanden 

under år 1965 drabbades det ländska lantbruket av stora skörde-

förluster . Efter en kall och torr vår och försommar följde en varm 

/ 

I I 
I 
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och nederbördsrik skördeperiod. Dessa två väderlekstyper v • ar .. 
septemb r under det normala, men körd resultatet måste dock 

dera ogynnsamma, samverkade till en mycket försenad utveckling tecknas som liggande inom d n normala växlingen mellan goda och 

av samtliga grödor. Mognadsstadiet för stråsäden inföll c . 5 vei 
dåliga r . D-t följande ret , 1964, utgör exemp 1 p tt relativt 

gott år för jordbruket . Et medeltal av de a tv nn r ger lu da 
kor senare fin normalt , och skörden försenades ytterligare av det 

fuktiga väderleken . Samtliga stråsädeselag drabbades bärig nom 
en rätt god bild av det skör r ultat , o bad varit att vänta 

omfattande kvalitetsskador, främst groning skador För å gott 
under år 1965 , om inga exc ption lla om tändigh t r bad påverkat 

som alla grödor blev skörderesultatet både kvantitativt och kval 
resultatet och om man bort r fr n, att den redan nämnda öv rgången 

tativt avsevärt under genomsnittet . 
till spannm 1 odling hade m df ört en s örr total körd i lai.1d ka-

De ogynnsamma väderleksf'örhållandena berörde hel.a landskapet 1 

pet under d tta r . 

med endast mindre lokala variationer . I landet i övrigt var kö Enligt införskaffad uppgifter har som kvarnvara och ut äde 

de skadorna av jämf örelaevia ringa omfattning. Till och med i de1 
marknadsförts följande spannm 1 mängd r (v te och r g) i miljo ~~ 

närliggande Åboland kunde spannmål skörden bärgas under no ala kilogram: 

P Åland I hela rike 
förhållanden . 

Den utredning av skördeförlusterna på Åland år 1965, som l~ I medeltal ren 1963-64 6 , 28 332 , 30 

I 

' ~ ekapsstyrelsen verkställt , har i huvudsak gällt de skado:r, om år 1965 2 .76 412,70 

förorsakats brödsäden . Härvid har 1965 års skörd jämfört m d d 
D man beaktar -äv§n d n som fod rsäd saluförda skörden av ve e 

två föregående årens . På grund av den fortgåend övergången frA och r g, stig r den för lda spannm 1 mä.ng en r 1965 för Åland 

mjölkhushållning till spannmålsodling skulle jämförel en bli mi 
del till 5,84 milj . kg och för h .la rik t till c . 590 milj . kg . 

visande , om den utsträcktes flera är bakåt i tiden . År 1963 bl8 De 1 ga tal n för land r 1965 äro nb rt n följJ av körd · ka-

skörden visserligen på grund av en ovanligt torr sommar och re dorna och beror ick p a t mindr ar al r skulle ha besått • 
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Betrijffande den del av epannmålsokör en, som icke saluf · 
Landskapsstyre lse n har även undersökt huru skördeskadorna i 

saknas noggranna uppgifter. Landskapsstyrelsen har emellert d 
fråga om bröds äden dr abbade enski lda lägenheter . Genom e t t flertal 

nat konstatera, att d åländska lantbrukarna hösten 1965 ti l l 
kungörelser uppmanades jordbrukarna f öre te sina försä ljningskvit-

följd av den f lslagna havreskörden nödgades behålla bröd ·· 
t on på resp kt i ve kommunalkansli . Inom utsatt tid företedde 709 

l~gre kvalitet såsom fodersäd i större utsträckning än no 
jordbrukare sina kvitton , mot svarande en försåld spannmålsmäned 

en ä andra sidan kunde d 1 långt mindre omfattning 
om 3 , 75 milj . kg . Av denna mängd hade endast 31 , 0 ~ godkänts som 

r rvera · pannmål som utsäde för ~get behov , emedan skörd 
kvarnvara till e tt medelavräk:ningspris om 47,5 p/kg amt re ten 

stor del var oduglig härtill . Det är därför möjligt att 
eller 69 , 0 ~ om foder äd t ill ett medelpris av 32 , 7 p/kg . Medel-

ligen b döma nu if'rågavarande körd'eförluster enbart på 
avräkning spr iset för hela denna spann~ålsmängd blev 37 , 3 p/kg . En-

den försålda spannmål n . 
l igt d n av P 11 rvoe Marknad forskningsinsti tut uppg jorda tatis-

Enligt uppgifter från partiaffärerna har de åländska jo 
tiken var proau~entpriset f ör vete i hela landet under månaderna 

karna i spannmälslikvid r rhålli t sammanlagt följand'3 bel :pp: 
september- december 1965 i medeltal 58 , 4 p/kg och för råg nära 

År 1965 2 . 477 . 000 mk . 
60 p/kg i fråga om kvarnvara . 

I medeltal är n 1963-1964 3 . 270 . 000 mk . 
Det är sålunda uppenbart , att större delen av de åländska 

I 

·f 
Sedan spannmälspr iset för är 1963 j ust rata till prisniv 

spannmålsodkarna lidit mycket kännbar a förluster på grund av sk ör-

är 1965 nligt tatens spannmålsförråds grundpris för vet~ , ~ 
deskadorna hösten 1965 . Framförallt gäller detta dem , s om övergått 

h lles om medelvärd för åren 1963 och 1964 försäljnings 
till kreatur s lös jordbruksdr ift . Men överhuvud är den åkerareal , 

3 . 405 . 000 mk . Jämfört m d detta med ltal utgjorde undersko t 
som används för spannmälsodli ng på Ål and , relativt se t t , betyd-

den försålda spannmål skördens värd är 1965 hela 928 . 000 
ligt större än i riket , vilket gör förl usterna mera kännbar a för 

Samtidigt drog skörd arbetet osedvanligt höga kostnader . 
de å l änd ka odlarna . Förlu sterna blir också kännbarare för de 

-
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enskilda odlarna därigenom, att lä enheterna i allmänhet titta det uppkomna inkomotbortfa 1 t anvi ad rik dagen tt an-

lit n åkerareal. lag om 111 . 135 . 000 mk, motsvarande ung fär hälft n av d b räk-

0k spannmål odling innebär minskat överskott på mjöl u _ nad skord kadorna (Reg rin ns proposition · 139/62) . D1:1tta an-

hållningsprodukter och är sålunda direkt till fördel ur t t - lag användes dels för allmänna tbd tgärd r so höjning av 

finansiell och nationalekonomi k synpunkt. Vete- och rågar mjölkpri et och pri t p fo r äd, d ls för ir kta r ättn"n6 a:r 

p Åland var år 1965 m r än 1.500 ha större än de t odlarna d akt an av n vi jälvri k 1 nligh t m d tats-

rit , ifall spannmåleodlingen här haft samma relativa omfatt r d te be lut vd n 27 . 2 . 19 3 om rsättning t 1 g nh t för skör-

som i hela rikt . Om 1 . 500 ha äker i tället hade använt f "r de kador p odlingar (FFS 115/63) . Skör e kadorna d tta r voro 

produktion av foderväxter för tt i motsvarande än ökat av indr o f tning p Åland än i riket i ovrig och täcktes 

kobest nd , så skull d tta ha medfört en höjning av 111 örr l n a n·· nda jälvri k och de allmänn pri stöd n . 

smörproduktionen p Åland d omkring 150 . 000 g. För stat D n f ls l agna pann 1 körden p land r 1965 yne nu ~ -

kulle d tta h inn burit ökad utgift r om c . 700 . 000 mk i o tiv ra sär kilda öd tgär r för jord ruket här , ehuru mot va-

av prissänknings r ä.ttningar och xportpremi r för smör. e rand töd ej rlägg i rik t detta r . D n kompensation , om 

därför inte ligga i smhäll te intr sa ; att jordbrukare, om lant rukarna kunna r lla genom lägre b kat ning grunder vid 

·f 
ägna sig åt pann ålsodling , till tas råka i konomiska ev ko nal kattningen ch individu lla kattelättnader p grund 

h ter pä grund av xc ption lla väd rlek förhållanden. av körd skador , är nämlig n ed hän yn till kad rna omfa tning 

År 1962 dr3bbade st·ora d lar av land t av svära s örd · r- h lt otillräcklig . nligt n av la d kaps tyr lsen verk tällda 

lustar . Detta r kund i h la landet saluföras blott 186,9 ilJ tr dning n s 11 tt an lag om 430 . 000 mk for · det åländ ka jord~ 

kg v te och r g om kvarnvara och utsäd , medan m d ltal f bruk t r 1965 kälig n ots7 ra 1962 r skörde kat er ättningar 

ren 1960- 61 uppgick till 325 , miYj . kg . ör att i viss m 
e i rik t . I öv r n t 1 e d t dgand t 1 30 ~ 2 mom . jälv-

-



tyrelsel en torde ett s tort eng ngsanslag böra underkasta, 

Åland sdelegationens förhandeprövning och lunda utverka i 

extr ordinari väg . 

An laget i fråga skulle di on ras p följande sätt: 

a) Cirka 250.000 mk för rläggande av ett tilläggspri om 

10 p/kg för den mängd vete och r g , om avräknat som foder äd, 

• ättnin arua härvidlag skulle få uppgå till högst 2 . 500 mk 
r 

per lägenh t . 

b) cirka 120 . 000 mk för erläggande av tt tillägg ri orn J 

/k för en till mejerierna under m naderna april och m J 

1966 lev r r d mjölkmängden . ( r 1965 invägd • till de 

mejerierna under dessa månader sammanlagt 3, 79 milj . kg mjblk), 

H .. rutöv r skulle av detta belopp erläggas ett bidrag per ko ini 

sådana områden, vilka icke under förenämnda m nader haft öjli 

het att leverera mjölk till tl•1I ejeri, mot varande ovannämnd 

lägg ris. 

c) cirka 60.000 m för erlä gande v ersättning t s d a 

k ilk tillfo··r1i· tl.;ga intyg kunna styrk , at jordbru re, v a genom • 

bet dande arealer av r och v t icke kunnat skördas till föl 

av d ogynnsamma väderleksförhållandena. Detta bidrag kulle 

beräknas enligt 25p/~~ för en hektarskörd enligt 100delav a tni .n 

för de berörda växtslagen under de senaste fem åren . 

M d beaktande av vad ovan framförts får landstinget vördsamt 

anhålla , 

att Åland3delegationen mått anvisa ett 

extraordinarie anslag om 430 . 000 ,mk för r-

sättning av 1965 års körde kador . 

Mariehamn den 26 mars 1966 . 
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