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LAG- OCH EKONQ\!IUTSKOTTETS BETi\J\JJ<ANDE nr 

S/1979-80 med an1edning av 1 tm Rolf rl ~ 

sons lagmotion till landst i ngct med förs 1~1g 

till landskaps I ag angacndc Lfodr ing av 32 ~ 

lanc1skaps1agen om främjande av ghrdsbruk, 

Landstinget har över ovannämnda lagmotion inbegärt lag·" och ttcts 

utlåtande, Utskottet, som i ärendet hört 

avdelningschefen Tor 

kcnsulenten Alf Akerholm, 

Specialod och nyröj 

, regionplanechefen Stig 

med anledning 

bruk beviljas i dag enbart inom 

tet erfarit har sådana lån ats mycket 

om 

s ter Jan~; son i 

röm och triidgtt 

anföro följ ande. 

enligt vad utskot~-

Intresset för har dock under den senaste tiden varit stort i land 

skapet och w1der de två senaste åren har 

cirka 65 till cirka 85 hektar, Nyodlingar 

området i Föglö och Sottunga samt utanför 

ilppelodling ökat frt\n 

il] töds~· 

i Finström, 

Geta och Saltvik, i vilka kommuner förutsättningarna ~tppeloclJ ing är gym1·~ 

samma. 

Äppel odlas i dag huvudsakligen på avsi:ittningsmöj ligheterna 

är mycket goda. Arligen importeras en stor mängd iippel tLll landet och enligt 

vad utskottet erfarit kw1de äppelarealen i landskapet utökas avseviirt. Det 

skulle således från nationalekonomisk synpunkt sett vara fönlelaktigt om 

fruktodlingsarealen utökades och då dessutom ett ökat stöd för specialodling 

i hela landskapet inte torde inverka negativt på specialodlingsverksamheten 

inom tilläggsstödsområdet har utskottet efter omröstning (3-2) beslutat om·

fatta lagmotionen i sin helhet. 

Minoriteten, bestående av viceonlföranden Lönn och ledamoten Roald KaTlsscm, 

är i sak positivt inställda ti1 l fruktodlingen men h<ff tat 1agmo~· 

tionen, erredan de anser att osäkerheten betri:iffande kompensationen kan äventyra 

stödet till tilliiggsstödsområdet enligt nu lande lag. 

Utskottet har i paragrafen infört ordet' k:m 1 

uppnå överensstämmelse med paragrafens tid 

att därigenom t i 11 len 

Med hänvisning till det anförda får ut~~kottet föreslå 

att Landstinget m!1t te 

med följ ande ändring: 

lagmotionen 



32 §. 

Enligt denna lag J<:an beviljas lån 

(ptmkterna 1-11 lika som i lagmotionen). 

Mariehamn den 28 december 1979. 

På lag·~ och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjame Björklund 

ordförande 

Lars KaTlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Björklund, viceordföranden Lönn samt 1 eda··· 

möterna Boman, Roald Karlsson och Söderholm. 


