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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 14 I 

1984-85 med anledning av ltm Magnus 

Lundbergs m. fl. lagmotion med förslag 

till landskapslag angående ändring 

av 4 § landskapslagen om kommunal

skatt på inkomst. 

Stora utskottet har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande nr 6/1984-85. 

Stora utskottet har i stort omfattat lag- och ekonomiutskottets betänkande. 

Utskottet önskar i likhet med lag- och ekonomiutskottet betona vikten av 

att uppmuntra en omfattande hobbyodling av bisamhällen, med regional sprid

ning, främst i anledning av de positiva ringeffekter dylik verksamhet 

med.för för bl. a. frö-, frukt- och bärodling i landskapet. Utskottet kons

taterar dock att det föreslagna antalet bisamhällen överstiger ett mot 

hobbyodling svarande antal och att antalet bisam.hällen, för vilken in

komsten skall vara skattefri, på denna grund, bör sänkas till 15 bisam

hällen. Vidare konstaterar utskottet att lagförslaget, i de$ nuvarande 

utforrning, medför att all inkomst av biodling, såvida antalet bisamhällen 

överstiger det stipulerade, är skattepliktig inkomst, vilket i sig, enligt 

utskottets mening, är ägnat att snarare stävja än främja önskad biodling. 

Detta enär biodlare med ett större antal bisamhällen, med all sannolikhet, 

skulle reducera sitt antal bisamhällen för att därigenom komma i åtnjutande 

av den tilltänkta skattefriheten. I anledning av det sistnämnda anser ut

skottet att inkomst av biodling, härrörande från upp till 15 bisamhällen, 

skall vara skattefri, även i de fall då biodlingen måhända omfattar fler 

än 15 bisamhällen. 

Ltl Sagulin har inte omfattat utskottets beslut och anmält avvikande 

åsikt. Enligt ltl Sagulin skall all inkomst av arbete, rent principiellt, 

betraktas som skattepliktig inkomst. Vidare anser hon att nu aktuell 

biodling, på ett mera ändamålsenligt sätt, kunde uppmuntras genom andra 

stödåtgärder. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet 

att Landstinget måtte antaga lag

förslaget i följande lydelse: 



L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt på inkomst. 

(Ingressen lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande) 

4 § 

Inkomst från biodling, såsom försäljning av honung, svärmar, vax, 

drottningar och annat dylikt, betraktas som skattepliktig inkomst, 

till den del biodlingen omfattar fler än 15 bisamhällen. 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lag- och ekonomiutskottets 

betänkande) . 

Mariehamn den 14 marR 1985. 
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Tage Boman 

ordförande 

Peter Lindbäck 

sekreterare 
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