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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 11/1987-88 med an

ledning av landskapsstyrelscns fram

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag angå.ende ändring av 

landskapslagcn om ersättande av skör

deskador. 

Landstinget har den 11 januari 1988 inbcgärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört ordföranden för Ålands 

Produccntförbund Göran Helling, t.f. lagbcredningschefcn Lars Karlsson, landskaps

agronomcn Göthe Larpcs och försäkringsdircktören Roger Rothbcrg får i anledning 

härav anföra följande. 

I framställningen sägs att de möjligheter att lindra verkningar av skördeskador som 

medges enligt gällande lagstiftning inte ansetts tillräckliga. Avtal om försäkring 

mot skördeskador har därför träffats och eftersom så.dana försäkringar medger 

fördelar för odlarna bör landskapet enligt landskapsstyrelscns uppfattning medver

ka till att ett system med skördeskadeförsäkringar byggs upp. I framställningen 

föreslås således en ändring av landskapslagcn om ersättande av skördeskador så att 

kompensation ur landskapets medel för inkomstbortfall till följd av skördeskada kan 

utges även i form av premiestöd till försäkringsbolag. 

Lag- och ekonomiutskottet ställer sig i princip positivt till att kompensation för 

skördeskador också kan utges i form av premiestöd men vid behandlingen av 

ärendet har det i utskottet framkommit att systemet med skördeskadeförsäkrings

premicr enligt utskottets mening bör få en annan utformning än det i framställnin

gen föreslagna. 

Av det i framställningen ingående lagförslagets l b § framgår att skördeskadeer

sättning till odlare i.ntc får utges för skada på en sådan växtart för vilken under 

samma odlingssäsong premiestöd utgivits för försäkring. Detta innebär i praktiken 

att om landskapsstyrclscn under en odlingssäsong utbetalat premiestöd för försäk

ring av t.ex. potatis kan skadeersättning direkt ur landskapets medel inte under 

samma säsong utbetalas ens till sådana odlare som inte ingått försäkringsavtal. 

Efter som utskottet inte finner det av landskapsstyrclsen föreslagna systemet 

ändamålsenligt i detta avseende borde landskapsstyrclsen i stället överväga infö

randet av ett sådant skördeskadcförsäkringsystcrn som inte hindrar odlare som ej 
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tecknat försäkring att erhålla skördeskadeersättning ur landskapets medel. Dess

utom anser utskottet att landskapsstyrclsen borde utreda konsekvenserna av ett 

system där möjligheten till premiestöd begränsas till s.k. kontraktsodlade grödor. 

Enligt utskottets mening torde premierna för en försäkring som enbart kan tecknas 

för kontraktsodlade grödor kunna hållas på en relativt rimlig nivå eftersom höga 

krav på odlingsmarkens skick i regel ställs vid kontraktsodling något som avsevärt 

minskar risken för skördeskador. 

Då landskapsstyrelscn inte berett ärendet gällande systemet med premier för 

skördeskadeförsäkringar ur denna synvinkel och då berörda parter enligt utskottets 

mening bör beredas tillfälle att yttra sig om systemet föreslår utskottet att det i 

framställningen ingående lagförslaget förkastas så att ärendet kan genomgå 

förnyad beredning i landskapsstyrelsen. I sammanhanget kan noteras att det är 

brukligt att avtal om skördeskadeförsäkring träffas inför en ny odlingssäsong. 

Utskottet håller det inte för troligt att lagförslaget, i det fall att det skulle antas, 

skulle hinna träda i kraft före kommande vårsäsong varför ett förkastande inte med 

nödvändighet i praktiken behöver innebära en försening av införandet av systemet 

med skördcskadcförsäkr ingspremier. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet härmed vördamt föreslå 

Mariehamn den 21 mars 1988 

att Landstinget måtte förkasta det i 

framställningen ingående lagförslaget. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Ragnar Erlandsson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Erlandsson, viccord-

föranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmbcrg och Göte 

Sundberg. 


