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LAG- OCH EKONOMIUTSKOT-

TETS BETÄNKANDE nr· 7/1991-92 

ll}W ,, ,ajil~ning . av landskapsstyrelsens 

fra~stiillhing till landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring av 11 

§ landskapslagen om bekämpning av 

flyghavte. 

Landstinget har den.,3 Januari 1992 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 

nämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört }~dska,Psagronomen Henry 

Lindström, får med anledning härav anföra följande. 

I framställningen föreslås att landskapsl~~en . om bekämpning av flyghavre ändras så att 

den ersättning som utbetalas för bekämprlingsmedel sänks från 50 procent till 30 procent 

av kostnaderna. 

Flyghavre är ett og~äs som förekommer i stort sett världen över och som är mycket svårt 

att utrota och bekämpa eftersom grobarhetstiden för växtens frö är synnerligen lång. Det 

är således angeläget att på alla tänkbara sätt försöka begränsa spridningen av flyghavre. 

Detta tar sig uttryck bl.a. i landskapslagen om bekämpning av flyghavre som stadgar om 

direkt skyldighet att bekämpa flyghavren. 

Som motiv för sänkningen av ersättning för flyghavrebekämpningsmedel hänvisar 

landskapsstyrelsen i sin framställning till principerna om återhållsamhet med landskapets 

utgifter. Utskottet konstaterar att det under år 1991 totalt utbetalades ca 29.900 mark i 

ersättning och att det i landskapsbudgeten för år 1992 upptas 50.000 mark för ändamålet. 

Utskottet konstaterar vidare att landskapsstyrelsen i framställningen hänvisar till att 

liknande bestämmelser föreslagits i riket i regeringens proposition nr 84/91. Vid 

behandlingen i riksdagen av propositionen ändrades emellertid procentsatsen från 30 till 

40. De besparingar som skulle komma ifråga är således mycket marginella varför 

utskottet inte funnit tillräckliga skäl att ändra reglerna för ersättning av 

bekämpningsmedel mot flyghavre. 

Utskottet konstaterar slutligen att det tidigare förekommit att landskapsstyrelsen avlönat 

s.k. 4H-patruller som under ledning av praktikanter vid jordbruksbyrån handplockat 

flyghavre. Yerksamb,~ten, h;µ- upphört på grund, av .svårigheter att få tag på intressera<;le 
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personer. Utskottet .. ~seF att lapd~kapssty~els.enu maj tanke på det försämrade 

sysselsättningsläget bÖr öv'erväga att. göra nytt fÖ~sök med. h'andplockarpatrulier. 

Ledamoten Abrahamsson anmäler avvikande åsikt och anser att framställningen borde 



godkännas doyk så att er~ättnin,g, skall utgå för 40 procent av kostnaderna för 
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bekämpningsmedel. , . 

Med hänvisning till det ovan ånförd~ ·får utskottet föreslå 
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att Landstinget med förkastande av 

framställning nr 17/1991-92 bringar 

detta betänkandets motivering till 

landskapsstyrelsens kännedom. 

Mariehamn den 14 januari 1992 

,·, 
Tage Boman 

··' ~ .. \ 'O~<fförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

'.,,· 

Närvaran4g Vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Boman, viceordföranden 

Harry tfö~son samt ledamöterna Abfahams~on, Häger och Sjöblom. 
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