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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BET.ÄNicAi~Irn 

nr 13 /1973- 74 med anledning av landsk ?-P s

styrels ens framställning till Landstinget 

med förslag .till landskapslag om avträdel -

s evederlag. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över 

ovan n'ämnda framställning. Med anledning härav får utskottet vördsamt · 

ariföra följande. 

Utskottet har i ärendet såsom sakkunniga hört lagberedningschefen 

Sune Carlsson och landskapsagronomen Jan Karlsson. 

Utskottet omfattar landskapsstyrElsens åsikt att ett antagande av 

en lag om avträdelsevederlag i vissa avseenden kan befrämja jordb;ruket. 

Nyttan av en sådan lag härstädes är dock enligt- utskottets mening ~e

gränsad, enär det mera sällan inträffar att åkerjord på Åland säljs 

till underpris, vilket är en förutsättning för erhållande av avtr~del

s ev;c;derlag. 

Enär det i allmänhet inom landskap et ej föreligger någon anledning 

att draga åkermark ur produktionen, förutsätter u~skottet att landskaps

styrel sen endast i undantagsfall inköper åkermark i de syften som an

ges i 14 § rikets lag om avträdelsevederlag. Inköp av åke rmark för 

nämnda ändamål går även principiellt emot den i lands.tinget under . 

behandling varande framställningen om ändring av landskapslagen om 

nyttjande av åkermark. 

Utskottet förutsätter även att landskapsstyrelsen noga följer ut

vecklingen på ifrågavarande område och vid behov till landstinget över

l åter en framställning om stiftande av en från rikslagen fristående 

landskap slag. 

Vad gäller själva lagtexten har utskottet föresla git endast en 

rö. ttels e där i. 

Med.hänvisning till det anförda för utskottet vördsamt föreslå 

att Landsti nget måtte antaga lagförs la 

get med följ ande ändring: 

3 §. 
La:n dskapsstyrelsen kan inom ramen för i ordinarie års st~ten up-ptag

na anslag till landskapet inköpa i 1 § l agen om avträdelsevederlag 

avsedda l ägenheter och områden . 

Mari ehamn, den 2 6 apri 1 197 4. . , · 
På lag- och ekonomiutskotte". . ågrrar: 

· ~! ' '-:-/ Olof Lindström ~ ;/ · ·~ii~ förande Chr' t Jansson 
.f.{J /JJ.Ctf<I(,. ... s k erare . 

Närv"-randy i utskot tet: ordföranden Lind ström, viceordföran den Olof 
ll'I. Jansson samt ledamöierna Bj örklund, Rolf · Carlson, Wideman(dlvis) och 
Sand ers (del vis ) . 
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