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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 37/1977-78 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

om främjande av gårdsbruk. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande 

nr 11/1977-78. 

Stora utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom, näringschefen 

Tor Mattsson, landskapsagronomen Jan Carlsson och regionplanechefen Stig 

Svahnström, har på nedannämnda punkter kommit fram till ståndpunkter, som 

avviker från lag- och ekonomiutskottets förslag. 

13 §. Utskottet har ansett det betydelsefullt, att de av vederbörande kommun 

utsedda medlemmarna i gårdsbrukskommissionen har rösträtt i kommissionen, 

varigenom deras möjlighet att göra gällande lokala intressen konkretiseras. 

Det kan nämnas, att enligt rikslagen i ämnet motsvarande organ består av 

sex ledamöter, varav vederbörande kommun utser tre, vilka har rösträtt i 

kommissionen. I fråga om 13 § omfattar utskottet sålunda framställningen. 

~- Beträffande detta stadgande har utskottet efter omröstning omfattat 

framställningen. Majoriteten,bestående av ledamöterna Roald Karlsson, Ny

lund, Sanders och Öberg samt ordföranden Hagström ställde, sig sålunda 

bakom framställningens tanke att specialodlingslån och nyröjningslån bör 

förbehållas endast tilläggsstödområde, för att skapa ytterligare möjlig

heter till stöd för ifrågavarande odlingsformer i de ekonomiskt svaga skär

gårdskommunerna. Minoriteten,som bestod av ledamöterna Bengtz, Boman, Nils 

Karlsson, ersättaren Olof M. Jansson samt viceordföranden Söderström stödde 

lag- och ekonomiutskottets förslag som sådant. 

I fråga om i 53 § avsedda bidrag har stora utskottet funnit det angeläget 

att speciellt täckdikningsbidrag enligt huvudregeln kan beviljas också 

annorstädes än inom tilläggsstödområde, varigenom dels bibehålles en hit

tillsrådande praxis och dels lagregeln anpassas efter motsvarande stadgan-

de i riket. Enligt 94 § förordningen om gårdsbruksenheter (FFS 385/77) får 

bidrag för täckdikning av åker beviljas inom de i lagen om främjande av den 

regionala utvecklingen avsedda första zonen till högst 40 procent och inom 

den andra zonen till högst 30 procent av den för den i uppgjord plan ingående 

kostnadskalkylen. Hela landskapet Åland är i lagstiftningen om främjande 

av utvecklingsområdenas ekonomi hänfört till andra zonen. Med hänsyn till 

den stora förekomsten i landskapet av undermåligt täckdikade arealer, där 

förnyelse är av nöden, ävensom till de kännbart högre kostnaderna här än 
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annorstädes i landet beroende främst på transportkostnader för rörmaterielen, 

bör enahanda förmåner som i riket i detta hänseende, då några kompensations

svårigheter rimligtvis inte bör kunna uppstå, tillförsäkras det åländska 

gårdsbruket. Utskottet har omformulerat stadgandet i enlighet med detta. 

Med hänsyn ytterligare till den långt framskridna tidpunkt då lagförslaget 

undergår tredje behandling föreslås att lagen antages att träda i kraft 
den 1 oktober 1978. 

Stora utskottet får med hänvisning till det anförda vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i 

följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om främjande av gårdsbruk. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 kap. 

(Som framställningen). 

Allmänna stadganden. 

1-5 §§. 

6 §. 
(Som lag- och ekonomiutskottets förslag). 

2 kap. 

Förvaltningsorgan. 

7-8 §§. 
(Som framställningen) . 

3 kap. 

Anskaffning av mark och annan egendom. 

9-11 § §. 

(Som framställningen). 

(Som framställningen). 

(Som framställningen) . 

4 kap. 

Disponering av mark. 

12-23 §§. 

5 kap. 

Försäljning. 

24-26 §§. 

27 §. 

(Som lag- och ekonomiutskottets förslag). 

28-29 §§. 

(Som framställningen). 



(Som framställningen). 

-3-

6 kap. 

Långivning. 

30-43 §§. 

7 kap. 

Indrivning av köpeskilling och lån. 

44-52 §§. 
(Som framställningen). 

8 kap. 

Särskilda stödåtgärder. 

53 §. 
Landskapsstyrelsen kan bevilja bidrag 

1) för täckdikning av åker 

inom tilläggsstödområde och av särskilda skäl även annorstädes 

2) för byggande av sådan enskild väg, som är behövlig för bedrivande 

gårdsbruk och för vars byggande bidrag ej kan erhållas på annat sätt. 

Bidrag kan därjämte beviljas för fullgörande av stängselskyldighet. 

Beträffande maximibeloppet av i 1 mom. avsedda bidrag samt förutsätt

ningarna för beviljande därav gäller vad i riket är stadgat om bidrag av 

motsvarande art. 

(Som framställningen). 

(Som framställningen). 

54 §. 

9 kap. 

Särskilda stadganden. 

55-61 §§. 

10 kap. 

övergångsstadganden. 

62-70 §§. 
(Som framställningen). 

71 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1978, och genom densamma upphäves 

med i detta kapitel stadgade undantag följande lagar: 

1) landskapslagen den 23 april 1959 om disposition av jord (9/59); 

2) landskapslagen den 23 april 1959 om ikraftträdande av landskapslagen 

om disposition av jord (10/59); 

3) landskapslagen den 23 april 1959 om jorddispositionslån (11/59); samt 

4) landskapslagen den 15 april 1966 om lantbrukets grundkredit (7/66). 

Mandattiden för gårdsbrukskommissionen utgår första gången den 31 december 
1979. 

Ma-

l 
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riehamn den 16 maj 1979 . 

På stora ut~otte~tvä -: 

/:Jz:~ :::::-P~, Bö ·e Hags ~ 

rdförande 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet :ordföranden Hagström, viceordföranden Söderström, 

ledamöterna Bengtz , Boman , Dahlen , Nils Karlsson , Roald Karlsson , Nylund 

och Sanders samt ersättaren Olof M. Jansson . 


