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LAG-- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETliNKANDE nr 1 7 I 

1982-83 mc<l ~mlc<lning av landskapsstyrelscns 

frrunställning till landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om ersättande ;1v skLlclor, förorsitk:idc ;tv 

hjortdjur. 

Landstinget har inbegärt lag·- och ekonomiutskottets yttrande över ovan nämnda fram-

lning. Utskottet, som i ärendet hört polismästare Björn Andersson, ordföranden 

1 Alands skogsvårdsförening Tor Sundberg, miljövårdsintendenten Håkan Kulves samt 

tr~iclgårdskonsulsnten Alf Akcrholm, Htr vördsamt anföra följ ande. 

AJlmän motivering 
Lag- och ekonomiutskottet har diskuterat särskilt tre viktigare principfrågor, 

nUm1 igen kretsen av ska<leberiitti_gadc, crsLittning av v~irJeringskostrwdcr och 1·r:ig:m 

huruvida förfarandet att få ersättning kunde förenklas. 

Beträffande kretsen av skadeberättigade anser utskottet att den kunde utvidgas i 

förhållande till vad som föreslagits i framställningen. Enligt framställningen 

skulle bidrag för skada kunm utges endast till enskild lantbrukare eller samman

slutning av enskilda lantbrukare. Utskottet anser för sin del att bidrag skulle 

kunna utges till samtliga odlare som i förvärvssyfte bedriver odlingar. Härmed 

skulle till kretsen av bidragsberättigade även hänföras person mecl cinnat yrke 

än jordbruk samt person som gjort långsiktiga investeringar i växtproduktion, 

men som kanske inte under skadeåret skulle anses ge odlaren en betydande clcl av 

hans utkomst från växtproduktionen. Utskottets ställningstagande motiveras av 

att de hjortdjur som förorsakar de största skarlorna införts till landskapet genom 

samhällets försorg samt att landskapet reglerar avskjutningen av hjortdjursstam

men. De skador som hjortdjuren förorsakar bör därför inte drabba den enski1de. 

Mot bakgrunden av vad ovan sagts bör jnte heller den enskilde svar:i för viinlerings

kostnaderna i de fall en skada förorsakad av hjortdjur bedöms vara bidragsberättigad. 

Sj äJ vrisken på trehundra mark som föreslagits i framställningen för att bidrag skall 

kunna utgå är enligt utskottets uppfattning ett lämpligt tak för att inte oväsentliga 

skadeanmälningar skall göras. I de fall skada anses bjdragsberättigad, som alltsJ 

överstiger trehundra mark, skall bidrag för hela skadan givetvis utgå. 

Utskottet har erfarit att nuvarande anmälningsförfarande vid skada förorsakad av 

hjortdjur först skall gå via polismyndigheten och sedan till landskapsstyrclsen. 

Anmälningsförfarandet till polisen kan anses vara överflödigt i och med att 
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värderingen och bedömningen av bidragsberättigad skada görs av landskapsstyrelsen. 

Utskottet har dock ansett sig inte 1vnna ändra berörd paragraf i gällande lag eftersom 

framställn:ing:m inte tar upp denna sak. Utskottet föreslår i stället i en hem

ställningskläm att landskapsstyrelsen ser över lagen i detta avseende. 

Detaljmotivering 

1 §. Utskottet anser att begreppet "bärgad skörd" är obehövligt eftersom termen 
11odlingsväxt" även innefattar växter som är skördade och finns kvar på åkern. 

Likaså anser utskottet att bestänmingen "skördad" framför halm är överflödig. 

4a §, Utskottet föreslår att begreppet "enskild lantbrukare" ersätts med begreppet 

"enskild odlare" i likhet med Lm<lskapslagen om räntestödslån vid skördeskador 

(44/80) och landskapslagen om ersättande av skördeskador (72/79). Utskottet avser 

att kretsen av bidragstagare skulle omfatta även sådana odlare som inte har sin 

huvudsakliga inkomst från berörda odling under skadeåret. Exempelvis i samband 

med äppelodlingar ger odlingen ingen inkomst de första åren utan en eventuell 

skada skulle ses i förhållande till en förväntad inkomst. För att enskild 

odlare skulle vara berättigad till bidrag skall odlingen dock bedrivas i förvärvs

syfte. 

§_l__:_ Som framgår av allmänna motiveringen har utskottet föreslagit att vtirderings

avgift inte skall utgå om skadan berättigar till bidrag. 

l!?_j_. Utskottet föreslår en ändring även av 3 mom. i gällande lag. Här berörs 

kretsen av bidragsberättigade vilkEn behandlats i en tidigare paragraf. Det är 

viktigt att upprätthålla en god stanclanl på samtliga skogar i landskapet och 

därför bor även bolag och sammanslutningar som äger skog kunra komma i åt

njutande av bidraget. 

20 §. På samma grunder som i 8 och 14 §§ föreslås denna paragraf ändrad. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstiiwet måtte antaga det i land-
o ' 

skapsstyrelsens framställning ingående lag-

förslaget sålydande: 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om ersättande av skador, förorsakade av 

hjortdjur. 

l enlighet me<l landstingets beslut 

ändras 1 och 4 § § , 8 § 1 mom, 11 § 2 mom, 1 2 § 2 och 3 mom. , 1 3 § , 1 4 § 2 mom, 

18 § samt 20 § 2 och 3 mom. landskapslagen den 23 maj 1974 om ersättande av skador, 

förorsakade av hjortdjur (52/74), samt 

fogas till lagen nya 4a och 13 a §§, till 8 §, sådan den lyder i landskapslagen 

den 4 mars 1977 (17/77), ett nytt 3 mom., till 11 §ett nytt 3 mom. samt till 

17 § ett nytt 2 mom. som följer: 

§. 

I enlighet med vad i denna lag är föreskrivet kan ur landskapets medel utges 

bidrag för att ersätta skada som hjortdjur har orsakat åker- och andra o<llings

växter, trädgård, (uteslutn.) andra husdjur än hundar, motorfordon och skog. 

Bidrag kan dock inte utges för skada på betesmark, (uteslutn.) halm eller skördad 

blast av andra växter än sockerbetor. 

(2 och 3 mom. som i framställningen). 

4 §. 
(Som i framställningen). 

4a §. 
För skada som avses i 2 och 3 kap. kan bidrag utges (uteslutn.) till enskild 

odlare och till sammanslutning av enskilda odlare som bildats för att bedriva 

lant bruks samarbete. Ersättning utges endast om odlingen bErlrivs i förvärvssyfte. 

8 §, 

(1 mom. som i framsti:i llningen). 

Om inte bidrag enligt § beviljas är den som har sökt om bidrag skyldig att 

till landskapet utge en av landskapsstyrelsen fastställd avgift som ersättning 

för landskapets värderingskostnader. Avgiften skall bestämmas så att den 

rnotsvarardegenomsnittliga kostnaderna för skadevärdering. Dock högst tvåhundra 

mark per skadefall. 

11 - 13a § §. 

(Som i framställningen). 
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14 §. 
Om inte bidrag enligt 1 § beviljas är sökanden skyldig att till granskare som 

avses i 1 mom. 

föreningens bilskadeinspektör. 

17 §' 

Bidrag utges inte för skada på motorfordon som är i statens, landskapets, 

kommuns eller församling> ägo och besittning eller på fordon som är 

registrerad i utlandet. 

18 §. 

(1 mom. som i framställningen). 

Bidrag beviljas inte om skadeområde är i statens, landskapets, kommuns eller 

församlings ägo och besittning. 

20 §. 

Konstateras det vid granskningen att ett lantbestånd har skadats i så stor ut

sträckning att ett bestånd som är lämpligt för växtplatsen inte kan erhållas utan 

skogsodling eller annan skogsskötselåtgärd som utgör förutsättning för en förnycl se 

av omrudct, skall lanc.lskapsstyrl'ISl'll uppgöra en förnyelse- eller skötsclpl;m rt>r 

området. (Uteslutn.). 

För gransknings-och värderingsförrrättning utgår till värderingsman förrtittnings

arvode ur landskapets medel enligt taxa som fastställs av landskapsstyrelsen. Om 

inte bidrag enligt 1 § beviljas är den skade lidande skyl dig att till landskapet 

utge en av landskapsstyrelsen fastställd avgift för att ersätta landskapet konstnader

na för förrättningsarvodet. 

Denna 1 ag träder i kraft den ~l~cmh~r 198_?>_. 

(2 mom. som i framställningen). 

Dessutom föreslår lag- och ekonomiutskottet 

att Landstinget måtte hemställa till land-

skapsstyrelsen om översyn av bestämmelserna 

rörande anmälningsförfarande vid skador i 

den i lan<lskapsstyrelsens framställning jn

gående berörda lagen. 

Marie-
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hamn den 24 mars 1983. 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Göran Lindholm 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. B.Björklund, v.ordf. Berg, ledamöt. Boman, Lönn 

och Söderholm. 
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RATTELSE 

av Lag- och ekonomiutskottets betänkande nr 

17/1982-83 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om ersättande av skador, förorsakade av 

hjortdjur. 

14 §. 

Om inte bidrag enligt 1 § beviljas är sökanden skyldig att till granskare 

som avses i 1 rnom.utge ersättning enligt samma grunder som till trafikförstik

ringsföreningens bilskadeinspektör. 

Mariehamn den 18 april 1983. 


