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1976-77 L t enkel''frå~a 1tr 2': ,·svar. 

Lentrådets svar på landstingsman Bengts enkla fråga rörande transport-

stöd för flis. 

Herr Talman 

Landskapslagen om transportstöd innehåller i 2 § generella bestäm-

melser om vilka transporter som kan erhålla understöd. Där nämns endast 

transporter med lastbil och flyg. Motsvarande paragraf i rikslagen upp-

tar förutom järnvägs-, lastbils- och flygtransporter även fartygstrans-

porter från hamnar i Saimen och vid Bottniska viken norr om Björneborg. 

Med beaktande härav har landskapsstyrelsen ansett det möjligt att 

bevilja transportstöd för flis, som transporterats med lastbil, men 

inte för flis som exporterats till Sverige som bulklast. Enligt landskaps-

lagens 6 § 5 momentet skulle visserligen vid tillfälliga fartygstrans-

porter från hamnar i landskapet kunna erläggas transportstöd enligt av 

landskapsstyrelsen fastställd taxa, men detta specialstadgande har land-

skapsstyrelsen icke ansett tillämpligt på de regelbundna transporterna 

av flis, som exporteras till Sverige. Det är för övrigt högst osäkert 

om transportstöd för denna flisexport skulle kunna kompenseras, ty i r~-

ket har beviljats endast en viss nedsättning av frakterna på Statens 

järnvägar för sådan flis, som framställts av avfall inom sågindustrin. 

I 1976 års lag om transportstöd nämns inte mera flis bland de varor som 

kan komma i fråga för stöd. Dessutom erläggs inte stöd för fartygstrans

porter från kusthamnar i landets sydliga delar även om exportgodset här-
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stammar från utvecklingsområden . I det här sammanhanget bör noteras, att 

mängden flis som i år exporteras från Åland såsom bulklaster uppgår till 

omkring 79.500 ton . För denna flisexport skulle transportstödet, beräknat 

enligt 2,50 mk per ton, ha stigit till nära 200 .000 mk . 

slutligen kan nämnas att landskapsstyrelsen som bäst låter verkställa 

en allmän undersökning av kostnaderna för transporter till och från Åland 

och deras nivå i jämförelse med transportkostnaderna vid en tänkt lands

vägs-, resp . järnvägsförbindelse med fastlandet . Så snart denna undersök

ning är klar kommer landskapsstyrelsen att söka utvägar för att om möjligt 

nedbringa transportkostnaderna för det åländska näringslivets samtliga 

produkter och förnödenheter . 

Mariehamn den 14 december 1976 , 


