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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 3/ 

1975-76 med anledning av landstingsman Lasse 

Wiklöfs m.fl.hemställningsmotion till landskaps

styrelsen angående kartläggning av och möjlig

heterna att produktivt använda outnyttjad eller 

svagt hävdad odlingsjord. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan 

nämnda motion . Med anledning härav har utskottet hört näringschef Tor 

Mattsson, lagberedningschef Sune Carlsson, Ålands Producentförbunds sek

reterare Göran Helling och jordbrukskonsulent Hilding Mattsson. 

J:>å initiativ av utvecklinp;sdelegationen håller en kartläp:g:n in .a.; av imnYoduk

tiva odlings jordar i skär~årdskommunerna på att färdigställas. Utskottet 

anser att även kartläggning av de övriga kommunernas improduktiva odlings

jordar bör ske i avsikt att få en helhetsbild av de odlingsjordsreserver 

som utan nyröjning finns tillgängliga på Åland. 

På grundval av den delrapport från kartläggningen i skärgården, som ut

skottet tagit del av kan det anta ea::; att icke obetydliga åkerarealer 

i landskanet · ligger i lägervall. Utskottet är medvetet om att de 

lagstiftningsåtgärder i nämnt avseende, som kan vidtagas för att minska 

arealen outnyttjad odlingsjord är starkt begränsade . En möjlighet att för

bättra förhållandena är emellertid att informera innehavare av obrukad 

skogs- och åkermark om det ansvar sådant innehav medför och om de fördelar 

den åländska jordbruksnäringen som helhet har av att marken brukas pro

duktivt. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte hemställa hos landskaps

styrelsen att denna verkställer en fortsatt 

kartläggning av i landskapet befintlig j pro

duktiv odlingsjord samt en utredning av de åt

gärder, som kan vidtagas för att göra sådan 

jord produktiv . . 

Mariehamn, den 17 dece:~5 . 

På la(h~ch k~ttets vl 'gna : 

~ Carlson 
o dförande en 

_.:;:;:--s.ek-re-"'·1±===-~ 

Närvarande i utskottet:ordföranden Rolf Carlson, vice rdföranden Sundberg 
samt ledamöterna Berg, Björklund och Lundberg ävensom suppleanten Fager~olrn 
(delvis). 
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