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SAMMANFATTNING 

Motionen 
I ltl Olof Erlands m. fl. hemställningsmotion föreslås att landskapsstyrelsen utreder 

förutsättningarna för att producera ekologisk barnmat på Åland. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att motionen godkänns med i motiveringen anförda synpunkter. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
Utskottet har med intresse tagit del av motionärernas förslag och konstaterar att den 

ekologiska odlingen har ökat på Åland under senare år. Övergången till ekologisk odling 

stimuleras genom det miljöstödsprogram som utarbetades med anledning av Ålands 

anslutning till Europeiska unionen. Enligt nuvarande program som är i kraft till utgången 

av 1999 ges specialstöd för övergång till ekologisk produktion. Före 1995 odlades 197 

ha enligt ekologiska principer. Under miljöstödsprogrammets första år 1995 tillkom 144 

ha och under 1996 lades ytterligare 267 ha om till ekologisk odling. Av den totala odlade 

åkermarken på Åland är ca 5 procent omlagd för odling enligt ekologiska principer. 

Den ekologiska odlingen i landskapet är småskalig i jämförelse med den konventionella. 

Odlarna har svårigheter att marknadsföra sina grödor så att de når de köpare som vill ha 

ekologiska produkter. En utökad marknad för åländska eko-produkter (rotfrukter, 

grönsaker, bär, frukt, kött m.m.) genom industriell tillverkning av barnmat skulle 

positivt bidra till att öka intresset för ekologisk produktion. Utskottet noterar att det på 

Åland saknas tradition och kunskap om tillverkning av hermetiskt tillslutna helkonserver, 

vilket det här rör sig om. Man kan således inte utgå ifrån att projektet enkelt kan inledas 

som komplement till någon tidigare existerande liknande produktion. 

Utskottet har inte utrett huruvida det finns intresse för lokal förädling av barnmat, men 

ställer sig i princip positiv till utökad åländsk förädling av alla våra primärprodukter. 

Utskottet anser därför att landskapsstyrelsen i samarbete med primärproducent- och 
företagsintressen borde utreda frågan vidare. 

Slutligen konstaterar utskottet att förutsättningar föreligger för att också på annat sätt 

initiera, starta och utveckla sådana typer av förädling som motionen efterlyser. 

Landskapsstyrelsen kan bevilja utvecklingsbidrag för utredning av förutsättningarna för 
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att grunda ett företag och för avlönande av en person vars arbete är väsentligt för 

företagets utveckling. Utvecklingsbidrag kan vidare beviljas för projekt vars syfte är att 

förbättra företagets marknadsföring eller produktutveckling. 

På basis av det anförda anser utskottet att möjligheterna att producera ekologisk barnmat 

på Åland borde utredas, varför utskottet tillstyrker motionen. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 3 april 1996 inbegärt näringsutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Anders Eriksson, överinspektören 

Tor-Erik Söderlund samt föreståndaren för Ålands försöksstation Ulla Boman. 

Vice ordföranden Ronald Boman har anmält avvikande åsikt. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice ordföranden 

Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Tudeer och Sjöstrand. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 13 mars 1997 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget hemställer hos 

landskapsstyrelsen om att utreda 

förutsättningarna för att producera 

ekologisk barnmat på Åland. 

Tage Boman 

Marine Holm-Johansson 



Avvikande åsikt 

Jag har under behandlingen av hemställningsmotion nr 26/1995-96 föreslagit att motionen 

måtte förkastas. Då förslaget icke erhållit understöd anmäler jag avvikande åsikt. 

Mariehamn den 13 mars 1997 


