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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 43/1978-79 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

landskapslag om ersättande av skördeskador. 

Stora utskottet har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande 

nr 14/1978-79. 

Stora utskottet får vördsamt anföra följande. 

Förslaget till lag om ersättande av skördeskador riktar sig till odlare som 

bedriver växtproduktion i en omfattning som är betydande med hänsyn till 

deras utkomst. Gruppen av ersättningsberättigade begränsas ytterligare genom 

att odlingsarealen skall vara minst en halv hektar. Om särskilda skäl före

ligger, kan ersättning utgå även om arealen är mindre. Däremot anser utskottet att 

gruppen av ersättningsberättigade inte bör begränsas ytterligare i lagen utan 

att landskapsstyrelsen och lantbruks- och skogsnämnderna skall ha en vid 

prövningsrätt.I enskilda fall kan det vara motiverat att odlare, som inte 

får sin huvudsakliga utkomst från växtodling, är berättigade till ersättning 
av skördeskador. Odlare som kan anses som "hobbyodlare" skall dock inte 

vara berättigade till samma förmån. 

En växtarts norfu:skörd bestäms enligt förslaget på grundval av uppgif-

ter om skördemängd för de senaste tio åren. Utskottet föreslår att det 

är tillräckligt med uppgifter för de senaste fem åren i överensstämmelse 

med motsvarande riksförordning (FFS 400/79). 

Med hänvisning till det ovan sagda får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

sålydande: 

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

om ersättande av skördeskador. 

I enlighet med landstingets beslut' stadgas: 

1-2 §§. 
(Likasom lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

3 §. 
(Likasom 1 mom. i framställningens 3 §) . 

4-7 §§. 
(Likasom framställningen). 
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8 §. 
Med växtartens nonnskörd avses dE11genomsnittliga årsskörden i landskapet 

per arealenhet. Den beräknas för detår för vilka skördeskadorna värderas, 

på grundvalen av tillgängliga uppgifter om skördemängd för de senaste fem 

åren. Om erforderliga uppgifter inte står till förfogande för bestämmande 

av nonnskörden på ovan nämnt sätt, fastställer landskapsstyrelsen nonnskör

den på framställning av skördeskadekommissionen. 

(2 mom. likasom lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

9 §. 
(Likasom lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

10-13 §§. 

(Likasom framställningen). 

:Mandattiden för skördeskadekommissionen utgår första gången den 31 

december 1979. 

Mariehamn den 28 augusti 1979. 

På stora utskott~ts~r: 

v.'.J'~·~~ () (J, 
/ord~örande !l~~}(d?li(-

\_%öran Lindholm 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden Boman, ledamöter

na Berg, Dahlen, Karl Jansson, Nils Karlsson, Roald Karlsson, Sanders och 

bberg samt ersättaren Olof M. Jansson. 


