
198 7-88 L t-Ls framst. nr 31 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 5 § landsh.apslagen om 

transportstöd. 

Enligt landsh.apslagen om transportstöd (56/73) utges ur landskapets medel stöd 

för varutransporter inom landskapet och från landskapet till platser utanför 

landskapet. De varor för vilka transportstöd utgär är vissa i lagens 5 § 2 mom. 

uppräknade varor som förädlats i landskapet. Kravet på förädlingsgrad varierar 

beroende på varuslag. I fråga om vegetabilier, svamp, bär och frukt krävs det att 

produkten packats i förpackningar om högst 10 kg medan det för produkter som 

tillverkats av sådana råvaror krävs att de skall vara förpackade i konsumentför

packningar. 

Vegetabilier och frukt som levereras från landskapet till mottagare annor

städes i landet transporteras både i förpackningar om högst 10 kg och i större 

förpackningar, t.ex. lök levereras allmänt i förpackningar om 25 kg. Efterfrågan på 

de större förpackningarna står bl.a. storförbrukare för, t.ex. restauranger, skolor 

och storkök. 

Bestämmelsen om att vegetabilier, svamp, bär och frukt inte får förpackas i 

större än 10 kg:s förpackningar, om transportstöd skall kunna beviljas, är inte 

ändamålsenlig med tanke på den form i vilken dessa produkter efterfrågas. I syfte 

att anpassa lagen till de krav som marknaden ställer föreslås lagen ändrad så att 

transportstöd framdeles skall beviljas för vegetabilier, svamp, bär och frukt 

förpackningar om högst 25 kg. 

Ändringsförslaget grundar sig på en hemställan från landstinget (landstingets 

hemställan i anledning av hemst.mot. nr 5l/1986-87). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 5 § landskapslagen om transportstöd 

I enlighet med landstingets beslut ändras 5 § 2 mom. landskapslagen den 16 

oktober 1973 om transportstöd (56/73), sådant det lyder i landskapslagen den 7 juni 

1984 (41/84), som följer: 
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5 § 

----------------------------------------------------
Transportstöd utgår för transport av följande varor: 

1) livsmedel och njutningsmedel; 

- bageriprodukter, 

- mcjcriindustriprodukter, 

- mjölkpulver, 

- f iskprodukter och isad fisk, 

- köttprodukter, 

- vegetabilier, svamp, frukt och bär i förpackningar om högst 25 kilogram, 

- produkter av vegetabilier, svamp, frukt och bär i konsumentförpackningar, 

- sötsaksproduk ter, 

- potatischips och pommes frites, 

- drycker och ingredienser till drycker, 

- kryddprodukter; 

2) sten- och jordarter, mineralämnen samt produkter av dessa; 

- betongprodukter, 

- stenvaror, 

- tegel, 

- ler- och grafitvaror, 

- glas och glasvaror, 

- briketter, pellets och högre förädlade produkter av torv eller motsvarande 

råmaterial, 

- bränd kalk och mikrokarbonatpulver; 

3) trä och varor av trä; 

- sågat, hyvlat och bilat virke samt träflis, 

- byggnader och konstuktioner av trä, 

- impregnerat virke, 

- faner och fanerskivor, 

- spånskivor, lamellträ, träull, tändstickssplint och material till tändsticks-

askar, 

- snickeriindustriprodukter och halvfabrikat; 

4) produkter av wallboard, kartong, papp och papper; 

5) metallindustrivaror; 

- järn- och stålvaror, 

- andra metallarbeten; 

6) maskiner och anordningar samt transportmedel och delar till dem; 
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7) produkter från den kemiska industrin och denna närstående industrier, utom 

gödselämnen; samt 

8) andra varor; 

- textil- och bcklädnadsindustriproduh. ter, 

- mattor, filtar, juteprodukter och med dem jämförbara varor, 

- läder och skinn samt produkter av dem, 

- flätnings- och korgmakcriarbctcn. 

Denna lag träder i kraft den 

Marichamn den 7 april 1988 

Lantråd Folke Woivalin 

T.f. lagbercdningschef Lars Karlsson 


