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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 23/ 1986-87 med an

ledning av ltm Börje Erikssons m.fJ. 

hemställningsmotion till Landskapssty

relsen om översyn av landskapslagen 

om transportstöd. 

Landstinget har den 20 mars 1987 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört ordföranden för Ålands 

äppelodlarförening Leif Granlid, landskapsstyrelseledamoten Lars Porko och över

inspektören Tor-Erik Söderlund, får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att möjligheterna för grönsaksodling är rätt gynnsamma på Åland 

och att denna odling utgör en viktig inkomstkälla för det åländska lantbruket. De 

höga kostnaderna för frakter till riket är dock ett problem för de åländska 

grönsaksproducenterna varför motionärerna anser att det är nödvändigt med ett 

transportstöd som utjämnar kostnadstrycket och konstaterar samtidigt att en del 

grönsaker, såsom lök och äppel, faller utanför transportstödet varför en översyn av 

lagstiftningen är nödvändig. 

Enligt Jandskapslagen om transportstöd (56/73) utgår stöd för transport av bl.a. 

frukt och bär i förpackningar om högst 10 kg medan, som exempel, det i 

motsvarande rikslag sägs att stöd utgår för frukt och bär i handelsförpackningar 

avsedda för konsumenter. Eftersom handelsförpackningar avsedda för konsumenter 

i vissa fall kan tänkas vara tyngre än 10 kg är stadgandet i landskapslagen således 

mer inskränkande varför utskottet, med tanke på specialodlingens betydelse för 

Åland, delar motionärernas uppfattning om att en översyn av lagstiftningen bör 

företas. Utskottet anser att Jandskapsstyrelsen vid denna översyn givetvis bör ta 

hänsyn tiU alla aspekter av en lagändring. 

Med hänvisning tlH det anförda föreslår utskottet härmed vördsamt 

att Landstinget hemställer hos land

skapsstyrelsen om en översyn av lan·d

skapslagen om tranpsportstöd med 

tanke på möjligheterna till ett utvid

gat transportstöd. 



På lag~ och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

Susanne Eriksson · 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Björk.lund~ viceordfö-· 

samt ledamöterna Harry Eriksson och Lund. 


