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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förs lag till 

landskapslag om räntestödslån för 

fiskerinäringen. 

Fiskerinäringen stödes av landskapet genom l åneverksamhet 

sålunda, att i enlighet med landskapslage~ den 16 april 1970 

om stöd för fiske rinäringen (9/70) erlägges räntestöd och ställes 

landskapsgaranti för lån, som kreditanstalterna beviljat. Enligt 

sagda lag kan fiskerilån beviljas för anskaffning och byggande 

av fiskefartyg och -båtar samt för anskaffning av maskiner och 

fångstredskap som behöves på dylika fartyg och andra redskap 

som behöves för bedrivande av fiske. 

I riket har s e rtan 1950 i statsförslaget reserverats medel 

för lån för gruncande av inrättningar avsedda att befrämja til l

varatagandet och hantering av fisk samt för anskaffning av för 

detta ändamå l behövliga anordningar. Dessutom har lån beviljats 

för inköp av bilar och fartyg avsedda för transport av fisk. I 

riket har ansetts att l ånen för tillvaratagande och hantering 

av fisk skall ändras till räntestödslån. Av denna orsak har en 

lag om räntestödslån för fiskerinäringen (1/76) stiftats. Lagen 

innehåller stadganden om räntestödslån för fiskare samt dessutom 

stadganden om räntestödslån för tillvaratagande, hantering och • 

' ·Il 

transport av fisk. ·1, 

I föreliggande framställning föreslår landskapsstyre ls en stad-

ganden om räntestödslån för fiskarlån som motsvarar stadgandena 

i landskapslagen den 16 april 19 70 om stöd för fiskerinäringen. 

Dessutom har i förslaget intagits stadganden om hantering och 

transport av fisk vilka motsvarar stadgandena l riket. 

Detaljmotivering. 

1-2~ .De allmänna förutsättningarna för den verksamhet vilken 

föreslås}'.f _fÖreliggande l agförslag följ er bestämmelserna i land-
. .;,~~ . ::: . 

skapsl~gen om stöd för fiskerinäringen. I 2 § uppräknas de verk

samhetsformer lnom fiskerinäringen vilka föres l ås komma i åtnju

tande av räntestödslån. 

3-11 §§ Bestämmelserna om fiskarlån i föreliggande förslag 

motsvarar stadgandena i landskapslagen om stöd för fiskerinäringen. 

Enl igt sagda landskapslag kan landskapsgaranti för fiskarlån sam

tidigt vara i kraft till ett belopp av högst 2.000.000 mark. Detta 
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garantibelopp föreslås bl i b ö'-i t till '-2 .500.000 mark . 

12-13 §§ Enligt föreliggande förslag kan räntestödslån 

även ges för tillvaratagande, hantering och marknadsföring 

av fisk. På denna punkt följer lagstiftningen riket ~ lag. 

Lånetiden för marknadsföringslån föreslås till högst tio 

år. På marknadsföringslånet föreslås en årlig ränta på sex 

och tre fjärdedels procent. 

14-19 §§ I fråga om beviljandet av lån i enlighet med 

föreliggande lagförslag föreslås att förfarandet i enlighet 

med landskapslagen om stöd för fiskerinäringen bibehålles. 

Lånevillkoren föreslås även bli de samma som enligt sagda lag . 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget 

till antagande 
L a n d s l<: a p s l a g 

om räntestödslån för fiskerinäringen. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

l kap. 

;t'l. l l mänha' sta'dgan'd en. 

l § . 

För stödjande av fiskerinäringen främjas upptagandet 

av kredit och lindras villkoren för denna genom räntest öds

lån i enlighet med vad i denna lag stadgas . 

2 §. 

I l § avsedd kredit för fiskerinäringen kan beviljas som 

fiskarlån till utövare av fiske och som l ån f ör marknadsföring 

av fisk t i ll företag som bedriver tillvaratagande, förvaring 

och hantering av fisk. 

Lån får ej beviljas person eller företag, som för förvärv 

av samma egendom erhål l it lån av land skapets medel el l er av 

medel, för vilka landskapet erlägger räntegottgörelse till 

långivaren. 

,, 
' ! 

l' 

l ' l 
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2 kap. 

Fiskarlån. 

3 § . 

Fiskarlån kan beviljas för finansiering av anskaffning' och 

byggande av fiskefartyg och -båtar samt anskaffning av rnaskiner 

och anordningar, som behöves för dylika fartyg och båtar, även

som för anskaffning av fångstredskap samt andra för bedrivande 

av fiske erforderliga redskap och anordningar . 

Fiskarlån kan beviljas även för förvärv av andel l fiske

fartyg. 

Med fiskefartyg avses i denna lag fartyg som användes vid 

fiske på öppna havet och vars igenkänningslängd är minst lO 

meter. 
4 §. 

Fiskarlån kan beviljas person, som bedriver fiske och däri

genom erhåller sin och sin familjs huvudsakliga utkomst eller 

en väsentlig del därav, eLler person, som har erfarenhet av 

fiske och ämnar börja bedriva fiske på ovan sagt sätt och som 

på grund av sin ekonomiska ställning bör anses vara i behov av 

dylikt lån. 

För anskaffning och byggande av fiskefartyg kan fiskarlån 

beviljas även enskild sammanslutning eller samfund, vars del

ägare eller medlemmar är i l rnorn . avsedda personer eller med 

lemmar av deras familjer. 

s §. 

Fiskarlån kan överföras på person, sammanslutning eller 

samfund, som uppfyller i 4 § stadgade förutsättningar för erhållan

de av fiskarlån. 

Sådant tidigare lån för anskaffning av egendom, som beviljats 

av landskapets medel eller för vilket landskapet erlägger r änt e

gottgörelse till långivaren och som skall överföras på sökanden 

av fiskar lån, samt l ån, som beviljas sökanden, får sammanlagt icke 

överstiga det belo~p, till vilket lån högst får beviljas enligt 

de bestämmelser som därom utfärdas med stöd av 18 §. 

6 § . 

Lånetiden är i fråga om lån för anskaffning och byggande av 

fiskefar 'tyg högst tjugo år och i fråga om annat fiskarlån högst 

tio år. För lånet skall i årlig ränta erläggas fem procent. 
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7 § . 

' Till säkerhet för återbetalning av kapitalet av fiskar

lån, avsett för anskaffning av fiskefartyg eller därtill 

erforderliga motorer eller av fiskebåt, eller del av sådant 

lån samt av i 6 § avsedd ränta, kan landskapsstyrelsen bevilja 

landskapsgaranti. Om sådan garanti gäller vad i lO kap. 8 § 

handelsbalken är stadgat om borgen. 

Landskapsgaranti får samtidigt vara i kraft till ett. samman

lagt belopp av högst 2.800.000 mark, räntorna inberäknade. 

8 § . 

Landskapsgaranti får icke beviljas, om låntagaren förfogar 

över sådana säkerheter, att kredit enligt a l lmän praxis skulle 

kunna beviljas mot dem utan landskapsgaranti. 

Förutsättning för beviljande av landskapsgaranti är, att 

f ör lånekapitalet och räntan ställes sådan av landskapsstyrelsen 

godkänd säkerhet, som står till förfogande för erläggande av 

lånet innan den på landskapsgarantin grundade betalningsskyldig

heten inträder. Landskapsgaranti ställes utan krav på motsäker

het. 
9 §. 

Den kreditanstalt som beviljat garantikredit skall sköta kre

diten enligt bankmässiga former och samtidigt bevaka landskapets 

intresse som borgesman. 

Landskapsstyrelsen äger rätt att utöva tillsyn över garanti

krediter. 

Den som erhåller garantikredit är skyldig att lämna land

skapsstyrelsen och kreditgivaren för tillsynen över krediten 

erforderliga uppgifter. 

lO §. 

Har landskapsgaranti beviljats endast för en del av fiskar

låns kapital och ränta, räknas amortering i främsta rummet så

som avkortning på den del av lånet, för vilken landska De t ansva

rar, till dess landskapet är helt fritt från ansvar . 

Säljes den egendom som utgör säkerhet för lånet , ~ exekutiv 

väg, anses det belopp som av auktionspriset skall användas till 

betalning av lånet först utgöra amortering för den del av lånet, 

för vilken kreditanstalten ansvarar och därefter för den del av 

lånet för vilken landskapet ansvarar och vilken icke blivit 

erlagd genom de av låntagaren betalda amorteringarna. 

; Il 
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ll §. 

Då landskapsgaranti ställts för fiskarlån, i fråga om 

vi l ket erläggande av räntegottgörelse av landskapsmedel av 

301 \ 

i 17 § l mom. nämnda orsaker upphört, kan landskapsstyre l sen 

bes luta att lånet utan uppsägning omedelbart förfaller till 

betalning. 
3 kap. 

Lån för marknadsföring av fisk. 

12 §. 

Marknadsföring kan beviljas för anskaffning och byggande av 

inrättningar för tillvaratagande, förvaring och h antering av 

fisk och för anskaffning av anordningar för nämnda ändamål samt 

för anskaffning och byggande av fartyg och andra transportmedel 

lämpade för transport av fisk. 

13 §. 

Lånetiden för marknadsföringslån är högst tio år . För lånet 

skal l i år l ig ränta erläggas sex och tre fjärdedels procent. 

4 kap. 

Gemensamma stadganden. 

14 § . 

Räntes t ödslån för fiskerinäringen beviljas av l landskapet 

verksam kreditinrättning. 

Kreditinrättning skall lnnan lånet beviljas lämna ansökningarna 

för granskning till }andskapsstyrelsen. 

stadgandena i l och 2 mom. skall äga motsvarande tillämpning 

på i 5 § l mom. avsedd överföring av l ån. 

15 § . 

För i denna lag avsedda lån er l 2gger landskapet till kredit

ansta l ten en av landskapsstyrelsen fastställd räntegot t görelse 

och ersättning för tilläggskostnader enligt i riket för motsva

rande lån gällande grunder. 
1 6 §. 

I 14 § nämnda kreditinrättningar skal l övervaka, att lånen 

användes för det ändamål, för vilket lånet beviljades och i öv

rigt enligt denna l ag och mest stöd därav utfärdade stadganden 

och bestämme l ser. 

Kreditinrättning som beviljat lån är skyldig att lämna land

skapsstyrelsen uppgifter, v i lka är nödiga för utredande av, huru

vida l ånesökanden har varit i behov av i denna lag avsedd kredit, 

ävensom de uppgifter och för granskning de handlingar, som är 

erforderliga för konstaterande av huruvida lånevillkoren samt 

denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bes t ämmel

ser l övrigt iakttagits. Landskapsstyrelsen har rätt att i samma 
.syft e hos 13nl=-a ,o-aren v-erks t ä lla granskningar. 

Ii 

l j 
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17 §. 

Har låntagare använt lånemedel för annat ändamål än 

det för vilket lånet beviljats, vid ansökan om lån lämnat 

kreditinrättning väsentligen felaktig uppgift eller undanhållit 

på lånets beviljande väsentligen inverkande omständigheter, 

eller har låntagaren för anskaffning av samma egendom erhållit 

lån även av andra i 2 § 2 mom. avsedda medel, erlägges ej i 

fråga om sådant lån l 15 § avsedd räntegottgörelse . För den 

tid landskapet erlagt räntegottgörelse .skall låntagaren här

vid på lånet erlägga en fyra procent högre ränta än den l 

6 § l mom. och 13 § nämnda och därjämt e en årlig straffränta 

om två procent. Ränteökningen och straffräntan tillfaller 

landskapet . 

För den tid landskapet eJ erlägger räntegottgörelse enligt 

l mom. skall låntagaren till kredtinrättningen för sitt lån 

erlägga gängse utlåningsränta tills lånet i sin helhet blivit 

återbetalt. 

Har erläggande av räntegottgörelse av landskapsmedel av i l .,Il 

l mom. nämnda orsaker upphört, äger kreditinrättningen rätt 

att anse lånet utan uppsägning omedelbart förfallet till be

talning. 

18 §. 

Om erläggande av amorteringar på räntestödlån, tidpunkten 

då återbetalningsskyldigheten börjar, förlängning av återbe

talningstiden och låntagarens rätt att erlägga extra amorte

ringar samt erläggande av ränta gäller vad därom i riket är 

stadgat. 

Landskapsstyrelsen bestämmer till hw många procent lånen 

högst får uppgå av anskaffningspriset f ör egendomen eller av 

det godkända beloppet för ett byggnadsföretags kostnadsförslag. 

Landskapsstyrelsen fastställer de allmänna villkoren för 

räntestödslånen. 

19 §. 

I det skuldebrev som uppgöres vid utgivande av lån kan, 

vid äventyr av uppsägning av låne t och p2förande av i låne

villkoren eventuellt avtalad straffränta, för lånetiden 

intagas villkor, som gäller användningen av lånet och tryggan

det av dess indrivning samt försäkring av den egendom som utgör 

föremål för lånet ävensom andra nödigbefunna vi llkor. 
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5 kap. 

Särskilda stadganden. 

2 o §. 

I l andskapsstyrelsens med stöd av denna lag glvna 

beslut får ändring ej sökas. 

21 §. 

303 

Närmare föreskrifter om verkställigheten och till ämpningen 

av denna l ag utfärdas vid behov genom l andskapsförordning. 

22 §. 

Denna lag träder i kraft den l juni 1 977, och genom den

samm upphäves landskapslagen den 16 april 1970 om stöd för 

fiskerinär ingen (9/70 ) och med stöd därav utfärdade bestämme l 

ser. Marknadsförings l ån kan beviljas f ör anskaffningar som 

skett efter den l januari 1977. 

Eör l ån som beviljats i stöd av landskapslagen om stöd för 

fiskerinäringen gäller däri ingående bestämme l ser. 

Mariehamn, den 29 oktober 1 976 

L a n t r å d 

Extra lagberedningssekreterare 


