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LAG- och EKONCMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 15/ 

1978-79 med anledning av ltm Karl Janssons 

m.fl.hemställningsmotion till landskapsstyrel

sen om särskilda stödåtgärder för att upp

muntra hobbyodling av bin. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovannämnda 

hemställningsmotion. Utskottet,som i ärendet hört ordföranden i Ålands Frukt

odlarförening Leif Granlid och biodlare Sven-Erik Åkerblom,ber med anledning 

härav få anföra följande. 

Utskottet har omfattat motionens motiveringar vad gäller biodlingens betydelse 

för landskapets frö-, bär- och fruktodlingar. Tillgången på pollenbärande in

sekter är helt nödvändig i fråga om exempelvis klöver- och fruktodlingar, men 

även beträffande självfertila växter har insektspollinering en skördestegrande 

verkan genom bättre frösättning och en för växtarterna gynnsam omfördelning av 

arvsanlagen. Flera köksväxter, t.ex. frilandsgurka, ger dålig avkastning vid 

brist på pollinerande insekter. Också för den vilda floran inkluderande våra 

vilda bärarter har den insektsförmedlade korspollineringen nämnda positiva 

konsekvenser. 

Beträffande de ekonomiska realiteter som är förknippade med biodling i mindre 

skala har utskottet förenat sig med motionärernas bedÖIIUling. Nyetablering inom 

biskötseln innebär inte obetydliga kostnader för kupor, redskap och annat 

material. De årliga driftskostnaderna är stora i relation till skörderesulta

tet och nettoavkastningen per samhälle är även under gynnsamma omständigheter 

några tiotal mark. 

Förutsättningarna för ett framgångsrikt utövande av biodling innefattar ett 

speciellt intresse för uppgiften och lång praktisk erfarenhet. Det har framgått 

att teoretiskt inriktade korta kurser i biskötsel inte i nämnvärd omfattning 

stimulerat till nyetablering inom näringen. 

Föreliggande hemställningsmotion avser att i första hand trygga pollineringen 

av våra odlingsväxter genom en intensifierad hobbyodling av bin. Eftersom det 

är fråga om en i många avseenden ömtålig näringsgren krävs personlig handled

ning för en framgångsrik verksamhet. Utskottet anser det vara synnerligen ange

läget att inleda någon form av konsulentverksamhet för kontinuerlig utbildning 

och information med tanke på hobbyodlarna. 
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En sådan konsulentfunktion kunde lämp~igen anknytas till en bi

odlingsstation för produk:tion av bin för utplacering hos odlare, 

bidrottningsodling och utveckling av till våra fårhållanden läm

pade biraser. 

Utskottet har ingående diskuterat andra möjliga stödåtgärder i 

syfte att stimulera biskötseln. De medel som hittills upptagits i 

landskapets årsstat för ändamålet har använts dels till kursverk

samhet dels till bidrag för den vandringsbiskötsel som betjänat 

fruktodlarna. Utskottet har vidare noterat möjligheten att med 

stöd av LL om frälnjande av gårdsbruk. erhålla lån för anskaffning 

av kupor och annan utrustning. En majoritet i utskottet anser att 

bidrag för nyetablering i nu aktuell omfattning kunde ges med till-

lämpning av LL om produktionsstöd. 

Beträffande den av motionärerna aktual:Lserade frågan om skatte

lättnader vid kommunalbeskattningen anser utskottet att biodlingen 

under de förutsättningar som nu råder kan jämföras med bär- och 

svampploclrJJ.ing och att sålunda möjlig avkastning från biskötsel 

inte bör betraktas som skattepliktig ink:omst. 

:Hed hänvisning till det ovan anförda får lag- och ekonomiutskottet 

vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte hemställa hos lands

kapsstyrelsen 

1) att landskapsstyrelsen tar initiativ 

till sådan lagändring att inkomster från 

biskötsel ej betraktas som skattepliktig 

inkomst vid komnnm_albeskattningen, 

2) upprättar för biodlare avsedd konsulent-
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verksamhet samt 

J) utreder möjligheterna att med andra 
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Närvarande i utskottet: ordföranden Rolf Carlson, vic rdf. Su Cl- ]
1 

berg, ledamöterna Björklund och Lm1dberg sarrrl:; ersättaren Söderström.11 
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