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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 14 / 

1978-79 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till Landstinget med förslag 

till landskapslag om ersättande av skördeska

dor. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovannämnda 

framställning. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört jordbru

karen Birger Hel lberg, vördsamt anföra följ ande ... 

Utskottet omfattar i huvudsak lagförslaget. Dock har utskottet intagit den prin

cipella ståndpunkten att räntestödslån vid skördeskada endast bör kunna bevil

jas personer, som är i verkligt stort behov av stöd. Utskottet har därför be

gränsat lagens tillämpningsområde att gälla endast sådana odlare, som erhåller 

sin huvudsakliga utkomst från växtproduktion. 

Vidare anser utskottet att de arbetsintensiva specialodlingarna i landskapet 

motiverar ett avsteg från den i lagförslaget införda begränsningen att odlingens 

areal bör vara minst en halv hektar. Detta eftersom värdet av skördeskador på 

specialodlingar kan uppgå till betydande belopp även om odlingens areal är 

liten. 

För uppnående av kongruens mellan denna lag och den föreslagna landskapslagen 

om räntestödslån vid skördeskada (Ls framst. nr 39/1978-79) har utskottet även 

företagit ett antal redaktionella ändringar i lagtexten. 

Med hänvisning till det anförda föreslår lag

och ekonomiutskottet vördsamt att lagförslaget 

måtte antagas sålydande: 

L a n d s k a p s 1 a g 

oin ersättande av skördeskador 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 § 

För skador, som till följd av frost, hagel, störtregn, oväder, osedvanlig torka 

eller annan liknande, av odlaren oberoende, onormalt stor växling i naturför

hållandena drabbar växande gröda, kan ersättning utgivas av landskapets medel 

i enlighet med vad i denna lag stadgas. 
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Landskapsstyrelsen besluter om ersättning för skördeskada med beaktande av att 

viss del .av skadan skall lämnas oersatt (självrisk). 

2 § 

Växtarter för vilka ersättning kan utgå på grund av skördeskador är spannmåls-, 

ärt-, sockerbets-, potatis-, vallfrö-, oljeväxt-, foderväxt-, bär- och frukt

odling samt för fältmässig odling av lök, gurka och andra grönsaker. 

3 § 

Med enskild odlare avses i denna lag odlare som får sin huvudsakliga utkomst 

från växtproduktion samt av sådana odlare för dylik produktion bildad samman

slutning. 

(Uteslutning) 

4-7 § § 

(Som framställningen) 

8 § 

(1 mom. som framställningen) 

Vid beräknande av värdet av växtartens normskörd används som koefficient det 

genomsnittliga producentpriset i landskapet i september det år för vilket 

normskörden beräknas. När uppgifter om producentpriserna inte är tillgängliga 

eller när det är osäkert huruvida de är representativa, bestäms normskördens 

värde på grundvalen av övriga lantbruksprodukters producentpriser med använd

ning av förvandlingskoefficienter, godkända av skördeskadekommissionen. 

9 § 

Med brukningsenhetens skördeskada avses skillnaden mellan värdet av de odlade 

växtarternas normskörd och värdet av skadeÅrets skörd på brukningsenheten. 

10-13 §§ 

(Som framställningen) 

Mandattiden för skördeskadekommissionen utgår första gången den 31 december 1979. 

Mariehamn den 8 maj 1979 
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Nä;i;-v:.i utsk. Ordf .R.Carlson,v.ordf .G.Sundberg och ledamöterna Eklund,Lundberg och 
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