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STORA UT:)KOTTETS BETJ\NJ\, ·JDE nr 39/1980-81 

med :mlerlning av J andskapsstyrelsens fram

ställninf~ till landstinget med förslag tilJ 

landskapslag om jordförvärv. 

Stora utskottet, som mottagit lagutskottets betänkande nr 28/1980-81, har 

behandlat ärendet och får i anledning härav anföra följande. 

Stora utskottet har konstaterat att en kommitte tillsattes 02.02 1976 med 

uppdrag att utarbeta ett förslag till landskapslag om begränsning av rätten 

att förvärva jord- och skogsbruksmark. Kommitten upplöstes 06.10 1977 och 

ärendet överfördes till lagberedningen. Vid beredningen inväntades motsvarande 
rikslag vilken utfärdades 26.05 1978. 

Syftet med föreliggande lagförslag är att bibehålla produktiv odlings-

och skogsmark i jordbrukares ägo vid överlåtelser grundade på köp och byte av 

sådan egendom. Lagförslaget bygger i stor utsträckning på samma principer 

som kommit till uttryck i motsvarande lagstiftning i riket och i Sverige. 

Det åländska gårdsbrukets struktur är såtillvida speciell att enheterna är 

relativt små och gårdsbruket ofta är kompletterat med någon annan för

värvskälla. Det kan vara fråga om fiske, uthyrning av fritidsstugor, special

odlingar eller deltidsarbete vid sidan av gårdsbruket. Alla olika former att 

bedriva gårdsbruk ger karaktären åt vår glesbygd och ger litet utrymme för 

en sådan storleksrationalisering av enheterna som varit vägledande inom 

jordbrukspolitiken såväl i riket i övrigt som i Sverige. I landskapet är 

målsättningen att skapa bättre förutsättningar för ett räntabelt jordbruk 

på existerande enheter samt att underlätta etablering av kompletterande nä

ringar i anslutning till jordbruket. En strävan i glesbygdspolitiken har 

alltid varit att göra det attraktivt att bo kvar på lägenheten, trots att 

en del av verksamheten utövas utom denna. Att bibehålla en levande lands-

bygd och skärgård, en attraktiv natur- och kulturmiljö, är inte enbart en 

grund för den åländska befolkningens trivsel utan också en förutsättning 

för utvecklande av en annan av våra näringar, nämligen turismen. 

Efterfrågan på mark i landskapet ökar ständigt. Förutom efterfrågan på 

rekreationsområden har en ökande efterfrågan på investeringsobjekt höjt 

priset på mark på sätt som ofta försvårar generationsväxling och särskilt 

nyetablering inom jordbruket. 

Som tidigare nämnts är den primära målsättningen att varje jordbrukare bor 

på och brukar lägenheten och på så vis bidrar till en levande fondsbygd. 

Enligt stora utskottets uppfattning bör föreliggande lagförslag cmarbaas TIB<l retta 
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mål för ögonen fil ny kommitte där jordbrukarna är väl företrädda. Konunitten 

kan med fördel ta del av de erfarenheter man gjort i Finland och i Sverige 

av motsvarande lagstiftning. Dessutom bör möjligheterna utredas att föra 

in motsvarande restriktioner i samband med andra fång av produktiv 

jord- och skogsbruksmark än köp. Stora utskottet anser att landskapssty

relsen bör se över hela problemställningen och även överväga olika lag

stiftningsåtgärder för att förhindra att produktiv jord- och skogsbruks

mark råkar i vanhävd. 

Ledamoten S.-0.Lindfors ansåg att lagförslaget skulle förkastas utan någon 

hemstUlLm till landskapsstyrelsen. 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

Dessutom föreslår utskottet 

Marieharnn den 29 april 1981. 

att Landstinget måtte förkasta det i fram

ställningen ingående lagförslaget. 

att Landstinget måtte hemställa att landskaps

styrelsen i brådskande ordning utarbetar ett 

nytt lagförslag i ärendet. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 

ordförande Göran Lind.halm 

sekreterare. 

(delvis) 
Närvarande i utskottet: ordf .A.Häggblom, v .ordf.K.Jansson, ledamöterna S .O.linclbr:! 

Dahlen, Eriksson, N.Jansson, Sagulin och öberg samt ersättarna Söderholm (delvis) 

och Olof M.Jansson. 


