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LJ\C- och EKONOMllffSKOTTETS m:TÄNI\J\Nnr Il I' .J/ 
1979-80 med anledning av ltm Rolf Carlsons 

lagmotion till landstinget med förslag till 

lanclskapslag anglicnde ändring av 10 § Lmd

skapslagen om kommunals~G:!.tt för gårdsbrnk. 

Landstinget har över ovannämnda lagmotion inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

utlåtande. Utskottet, som i ärendet hört lanclskapsagronomen .J;m Karlsson och 

konsulenten Karl-Erik Sundberg, ber med anledning härav vördsamt fä anföra 

följande. 

Utskottet har under ärendets behandling konstaterat nödvändigheten av en utöb,l 

täckdikningsverksamhet i landskapet. I dag är endast 10 procent av ~lkenirculen 

i landskapet täckdikad jämfört med c. 30 procent i hela riket. 

Årligen täckdikas i landskapet c. 120 hektar fördelade på ett rätt stort antal 

jordbrukare, ofta med en betydande egen arbetsinsats. I allmänhet är det så

ledes fråga om en mindre ~1rlig investering per jonlbrukarc och den förcslagm 

ändringen av avskrivningsprocenten skulle då inte få någon större inverkan pii 

investeringsviljan, samtidigt som jordbrukarens deklaration skulle kompliceras 

genom redovisningen av skilda utgiftsrester i stats- respektive konununalbeskatt

ningen för samma utgift. 

Ett ökat utbud av förmånligt främmande kapital anser utskottet däremot kunde 

påverka jordbrukarna att investera i markanläggningar. Därför bör finansie

ringen av en utökad täckdikningsverksamhet ske med grundförbättringslån enligt 

landskapslagen den 16 augusti 1978 om främjande av gårdshruk (54/78). De li\n 

som beviljas för täckdikning enligt den lagen är dock alltför låga, eftersom 

kostnaden per h~ktar i landskapet är betydligt högre ~in i riket och landskaps

styrelsen följer de belopp som fastställts i riket genom bilaga till jonl

bruksstyrelsens beslut av den 7 mars 1979. 

I landskapslagen om främjande av gårdsbruk stadgas att grundförbättringslån 

kan beviljas för 60 procent av godkänt kostnadsförslag och då täckdiknings

kostnader per hektar i landskapet är c. 5.000 mark skulle detta betyda lån 

uppgående till 3.000 mark per hektar, medan maximibeloppet enligt bilagan till 

jordbruksstyrelsens beslut uppgår till endast l. 800 mark per hektar. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föresL.l 
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Mariehamn den 11 december 1979. 

titt Landstinget med Iörk;1st:111dt' :1v Llgmot io11c11 

bringar betänkandets motivering till land

skapsstyrelsens kännedom. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Lars Karlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföran<len Björklund(delvis), viceor<lf'öran<lcn Lönn, 

ledamöterna Boman, Roald Karlsson och Söderholm samt ersättaren Karl Jansson 

(delvis). 


