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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 19/1986-87 med an

ledning av ltm Anders Johanssons m.f 1. 

hemstäJlningsmotion till landskapssty

relsen om uppgörande av ett lant

brukspolitisk t program för Åland. 

Landstinget har den 20 mars 1987 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda motion. Utskottet som i ärendet hört ordföranden för Ålands 

Producentförbund r.f. Göran Helling, Jandskapsagronomen Göthe Larpes och ut

veckHngsplaneraren Bjarne Lindström, får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att åtgärder som berör det åländska lantbruket, vilket spelat en 

central roll för landskapets ekonomi, i huvudsak är att hänföra till själntyrelsens 

kompetens. De grundläggande villkoren för näringen fastställs i realiteten dock av 

rikets lantbrukspolitik som delvis visat sig oändamålsenlig för de åländska förhål

landena. Eftersom dessa förhållanden skiljer sig markant från rikets borde, enligt 

motionärerna, ett lantbrukspolitiskt program uppgöras för Åland. 

Ett lantbrukspolitiskt program för Åland skulle vara bra ur flera synvinklar. Enligt 

utskottet är det viktigt att sätta in det åländska lantbruket i ett vidare perspektiv; 

vilken betydelse har lantbruket för det åländska samhället, vilken betydelse 

kommer det att få och vilken betydelse vill vi att det skall ha? Genom ett 

lantbrukspolitisk.t program dras de stora riktlinjerna upp sä att de små enskilda 

besluten lättare kan fogas In i ett större sammanhang. 

Landstinget har som önskemål inför den förestående revisionen av självstyre!sela

gen framhåHit att den tvekan som i praktiken uppstått gällande hur behörigheten 

fördelar sig mellan landskapet och riket ifråga om jordbrukets regelkomplex, bör 

Landstinget avsäg inte att någon grundläggande förskjutning ay behö

righeten skuHe äga rum men att det t.ex. är väsentligt att landskapets företrädare 

möjlighet att i förhandlingar rörande !antbrukslnkomsten. En sådan 

utökad möjlighet att påverka lantbrukspolitiken påkallar, enligt utskottet, i sig 

utarbetande av ett lantbrukspoli tisk t program. Liksom inom ÖYrlga områden bör 

man här förbereda sig noga inför den kommande utökande beslutande-och påverk

ningsmöjligheten. 

Utskottet anser att landskapsstyrelsen, bör tillsätta en arbets- eller utrednings

grupp med uppdrag att utarbeta förslag tilJ ett lantbrukspoli tiskt program. Vid 
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tillsättandet bör landskapsstyrelsen lägga stor vikt vid utarbetandet av direktiv för 

gruppen. Enligt utskottets mening bör en sådan grupp ha ti11 uppdrag att betrakta 

lantbruket ur ett brett samhällspolitiskt, -ekonomiskt och framtidsinriktat pers

pektiv. 

Med hänvisning tiH det anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

Mariehamn den lli april 1987 

att Landstinget hemstäJler hos land

skapsstyreJsen om att ett lantbruks

politiskt program för AJand uppgörs. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Björklund, viceordfö

randen Lönn samt ledamöterna Harry Eriksson, Lund och Mattsson. 




