
NÄRINGSUTSKOTTETSBETÄNKANDE 
Ny landskapslag om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion 

1994-95 ur 11 

SAMMANFATTNING 
Landskapsstyrelsens förslag 

FR nr 28 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagstiftningen om jordbruksproduktion harmoniseras 

med EG:s lagstiftning på området genom att lagtinget antar en lag om kontroll av 

ekologisk jordbruksproduktion. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att framställningens lagförslag omfattas efter några små ändringar av 

närmast språklig karaktär. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

Allmän motiven'ng 
Liksom landskapsstyrelsen konstaterar utskottet med tillfredsställelse att intresset för 
ekologisk odling ökar i landskapet. Eftersom det inom EU förutsätts ett offentligt 

kontrollsystem för ekologisk jordbmksproduktion, i vilket jordbmkama skall inordna 

sig för att få marknadsföra sina produkter som ekologiskt odlade, finner utskottet det 

angeläget att det i framställningen föreslagna lagförslaget antas så snart som möjligt. 

De sammantaget ca 40 odlare som framställer ekologiska jordbmksprodukter i 
landskapet är redan idag föremål för kontroll antingen från landskapsstyrelsens sida 

eller från någon av de kontrollföreningar som odlarna anslutit sig till. De två vanligaste 

kontrollföreningarna är den svenska föreningen KRAV och den fastländska föreningen 
LUOMU. Enligt vad utskottet fått erfara har man i riket gått in för en helt statlig 

kontroll av den ekologiska odlingen medan man i Sverige med stor sannolikhet kommer 

att överlåta all kontroll på föreningen KRAV. Landskapsstyrelsens framställning utgör 

en medelväg i och med att den föreslagna lagen möjliggör såväl kontroll utförd av 

landskapsstyrelsen som kontroll utförd av ett av landskapsstyrelsen godkänt 

kontrollorgan. Utskottet finner detta positivt med tanke på att odlarna får möjlighet att 

även i framtiden vara anslutna till nämnda kontrollföreningar för att på så sätt ha bättre 
möjligheter att marknadsföra sina produkter på marknaderna utanför landskapet. 

Detaljmotivering 
3, 5, 6, 7 och 14 §§ Ändringarna är av språklig eller teknisk natur. 
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ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 5 april 1995 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet höii trädgårdsagronomen Soile Wartiainen och verkställande 

direktören för Ålands producentförbund Olof Öström. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Boman, vice ordföranden Harry 
Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson, Häger och Sjöblom. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det i framställ

ningen ingående lagförslaget i 
följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1-2 §§ 

(Lika som i framställningen). 

3 § 

Kontrollnämndens sammansättning m. m. 
Kontrollnämnden tillsätts av landskapsstyrelsen för två år i sänder för att biträda 

landskapsstyrelsen vid skötseln av de angelägenheter som avses i denna lag. Nämnden 

skall bestå av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter och personliga ersättare för 

dem. Kontrollnämndens ordförande utses av landskapsstyrelsen medan nämnden inom 

sig för sin mandattid utser en vice ordförande. Minst en och högst två ledamöter skall 

företräda landskapsstyrelsen. Av övriga ledamöter bör minst en företräda (uteslutning) 
de producenter som godkänts att marknadsföra produkter som ekologiskt framställda 

samt minst en företräda (uteslutning) konsumenterna. Landskapsstyrelsen beslutar 

närmare om nämndens sammansättning. 

(2-3 mom. lika som i framställningen). 

4 § 

(Lika som i framställningen). 
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5 § 

Ansökan om godktinnande att marknadsfljra jordbrubprodukter 

som ekologiskt framställda 
Den som vill godkännas för landskapets kontrollsystem avseende jordbruksproduk

ter vilka marknadsförs som ekologiskt framställda skall ansöka om detta hos land
skapsstyrelsen. Ansökan skall uppta minst de uppgifter som krävs i enlighet med rådets 
förordning såsom 

a) sökandens namn och adress, 
b) platsen för produktionen och vid behov närmare uppgifter om platsen där 

verksamheten bedrivs, 
c) verksamhetens produkter, 
d) åtagande från sökanden att driva verksamheten i enlighet med bestämmelserna 

i rådets förordning, 
e) tidpunkten då sökanden upphörde att använda sådana ämnen som inte är tillåtna 

i enlighet med rådets förordning samt 
f) namnet på godkänt kontrollorgan som producenten utsett för kontroll av 

verksamheten. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

6 § 

Kontrollregistret 
(1 mom. lika som i framställningen). 
Landskapsstyrelsen kan besluta närmare om vilka uppgifter som skall införas i det 

register över de producenter och fastigheter som avses i denna paragraf. 

7 § 

Producentens egen kompetens 
(1-2 mom. lika som i framställningen). 
Landskapsstyrelsen .kan besluta närmare om 
a) vilka system för egen kontroll som godkänns i enlighet med bestämmelserna i 

1 mom., 
b) vilka uppgifter som skall ingå i en sådan produktionsplan som avses i 2 mom. 

och 
c) omfattningen av den hjälp en producent på begäran måste lämna i enlighet med 

2mom. 

8-13 §§ 

(Lika som i framställningen). 
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14 § 

Förnyad kontroll 

En producent som är missnöjd med den kontroll som avses i 9 § har efter yrkande 

rätt till ny kontroll. Yrkande om ny kontroll skall ske inom 14 dagar efter att 

kontrollresultatet delgivits denne. 

15-16 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Mariehamn den 20 april 1995 

Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Susanne Eriksson 


