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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTADLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag om räntestödslån vid 

skördeskador. 

Lagstiftningen om räntestödslån vid skördeskador kan hän

föras till jordbruket, inom vilket område lagstiftningen enligt 

13 § 1 mom. 8 punkten självstyrelselagen tillkommer landskapet. 

Någon landskapslag om räntestödslån vid skördeskador har dock 

ej stiftats, utan de i riket gällande bestämmelserna på området 

har i praktiken tillämpats. 

Den i riket gällande lagen om räntestödslån vid skördeskador 

(FFS 869/78) är, liksom dess föregångare (FFS 240/78), temporär 

om tillämpas endast på 1978 års skördeskador. 

För att främja en stabil utveckling av jordbruket och för 

att överhuvudtaget bättre kunna beakta de åländska särförhållan

dena inom nämnda område föreslår landskapsstyrelsen att en 

landskapslag om räntestödslån vid skördeskador stiftas. Lagen 

föreslås bli permanent. 

Detaljmotivering 

1 §. I denna paragraf definieras begreppet räntestödslån 

och uppräknas de kreditinrättningar vilka kan bevilja dylika lån. 

~ Den omständigheten att lånesökanden möjligen erhållit 

ersättning för skördeskadan skulle inte utgöra hinder för bevil

jande av räntestödslån, men avsikten är att ersättningen skall 

beaktas när ·rä-irtestödslånets storlek bestämmes. 

Emedan lantbruks- och skogsnämndernas ledamöter i de f örhål

landevis små åländska kommunerna måste förutsättas hava god 

lokalkännedom torde det från kontrollsynpunkt sett vara till

fylk st, om lantbruks- och skogsnämnderna genom-.stickprov kan 

kontrollera de till dem lämnade uppgifterna. 

För att säkrare kunna erhålla lån, särskilt när skadan 

är av större omfattning utan att innefatta totalförlust bör od

laren ges tillfälle att verifiera skadan ~enom att hänvisa till 

någon trovärdig och ojävig person som personligen bekantat sig 

med skördesituationen och som muntligen eller skriftligen 

bekräftar att låneansökan är motiverad. 
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Om de tiITbudsstiåerrde ; medlen inte räcker till för att bevilja 

samtliga lån som ansetts behövliga, skulle det enligt denna para

graf ankomma på landskapsstyrelsen att bestämma hur stor den procen

tuella andelen utgör av de av lantbruks- och skogsnämnderna förorda

de totala lånebeloppen i mark, som får beviljas envar sökande med 

iakttagande av prioritetsordningen. Avsikten är att man vid över

vägande av, i vilken prioritetsordning sökandena skall ställas, sär

skilt bör beakta, huruvida låntagarens ekonomiska ställning har för

svagats till följd av skördeskadorna samt om skördeskador förekommit 

på ifrågavarande brukningsenhet även föregående år. 

l__1_:_ Enligt rikets förenämnda lag (4 §) beviljas inte räntestöds

lån för skada på gårdsbruksenhetens bärodling samt vallhö, frukt, 

lök, gurka och andra grönsaker, som odlas i fältmässig skala. Dessa 

grödor föreslås medtagna i uppräkningen på grund av särförhållande

na i landskapet. Dessutom föreslås användning av från rikets lag 

avvikande terminologi såtillvida att i stället för ordctgårdsbruks

enhet skulle användas ordet brukningsenhet i överensstämmelse med 

terminologin i 2 § landskapslagen om främjande av gårdsbruk (54/78), 

där begreppet brukningsenhet definieras. 

4 §. De allmänna villkoren för räntestödslå:h:föreslås fastställda 

av landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen skulle i enlighet med 

samma principer som tillämpas på räntestödslån i annan landskaps

lagstiftning godkänna lånet som räntestödslån och erlägga ränte

gottgörelsen. 

~ Den räntegottgörelse som landskapet skall erlägga till 

kreditanstalt och den årliga ränta sont. skall uppbäras hos låntagare 

föreslås fastställda av landskapsstyrelsen som därvid i allmänhet 

skulle följa i riket vid samma tidpunkt för motsvarande fall eventuellt 

tillämpade bestämmelser, 

~ Den räntegottgörelse, som skall erläggas av landskapet, 

skulle motsvara skillnaden mellan den ränta som kreditinrättningen 

får uppbära och den ränta som uppbäres hos låntagaren. ~ör att 

kredi tinrättningama skall erhålla ersättning för de merkostnader som 

långivningsverksamheten medför, skulle dessutom till kreditinrätt

ning erläggas gottgörelse som landskapsstyrelsen skulle fastställa. 

Landskapsstyrelsen skulle därvid i allmänhet följa i riket för mot

svarande fall möjligen utfärdade bestämmelseT. 

~ I denna paragraf stadgas om påföljderna av låntagares 

missbruk av såsom räntestödslån erhållna medel 

Ll:_ Enligt paragrafen skulle inte skuldebrev·, som getts för 
räntestödslån, beläggas med stämpelmärken. 
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Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget 

till antagande 

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

om räntestödslån vid skördeskada 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 § • 

Enskild odlare eller av enskilda odlare bildad sammanslut

ning, vars syfte är att bedriva lantbrukssamarbete, kan för 

ekonomiska förluster till följd av skördeskador av kredit

inrättningars medel beviljas lån, för vilka landskapet erlägger 

räntegottgörelse till kreditinrättningarna i enlighet med 

vad i denna lag stadgas. Dessa lån benämnes räntestödslån. 

Lån beviljas av andelsbank, sparbank och affärsbank, 

vilka i denna lag benämnes kreditinrättningar. 

För beviljande av lån skall kreditinrättning erhålla till

stånd av landskapsstyrelsen. 

2 § • 

Den, vars odling drabbats av skördeskada och som därför 

ansöker om lån, skall under tiden 15 oktober - 15 december 

det år skadan inträffat meddela vederbörande lantbruks- och 

skogsnämnd att han ämnar ansöka om räntestödslån som avses i 

denna lag. Av meddelandet skall framgå vilket slag av gröda 

som skadats, den skadade arealens storlek, den beräknade 

ekonomiska förlusten till.följd av skadan och hos vilken 

kreditinrättning sökanden ämnar ansöka om lån samt beloppet 

därav. Lånesökande kan dessutom bestyrka riktigheten av sina 

i ansökan givna uppgifter genom av trovärdig person given 

skriftlig eller muntlig bekräftelse av skadans omfattning. 

Lantbruks- och skogsnämnd kamlgöra stickprov för att kontrol

lera de i meddelandet lämnade uppgifterna och skall efter att 

hava konstaterat om förutsättningar för beviijande av lån 

föreligger, uppgöra en förteckning, där sökandena har ställts 

i prioritetsordning enligt deras lånebehov. Av förteckningen 

skall därjämte framgå det i ansökan avsedda lånebeloppet och 

det belopp som förordas. Lantbruks- och skogsnämnden skall 

sända förteckningen till landskapsstyrelsen. 

Förslår icke de tillbudsstående medlen för beviljande av 

samtliga lån som ansetts behövliga, skall landskapsstyrelsen 

bestämma, hur stor procentuell andel för envar sökande av 
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de t av lantbruks- och skogsnämnden förordade totala låne-

beloppet i mark, som med iakttagande av den i 2 § avsedda 

prioritetsordningen får beviljas. 

Såvida beslut enligt 2 mom.fattats skall landskapsstyrel

sen underrätta lantbruks- och skogsnämnden och vederbörande 

kreditinrättning därom. 

3 § • 

Lån beviljas på grund av skördeskadans omfattning och art 

per halv hektar av brukningsenhetens åker med spannmåls-, 

ärt-, sockerbets-, potatis-, \löverfrö-, oljeväxt- och bär-

odling samt vallhö, frukt', ·lök,· gurka och andra grönsaker 

som odlas i fältmässig skala. 

Lägenheter, sormbesittes av äkta makar och deras minderåriga 

barn, anses utgöra en brukningsenhet. Till brukningsenhets 

åkerareal räknas även sådan åkerareal som är arrenderad det 

år lånet sökes. 

4 § • 

De allmänna villkoren för räntestödslån fastställes av 

landskapsstyrelsen, som på kreditinrättnings ansökan godkänner 

lån sanräntestödslån. 

5 §. 

Medel för i danna lag avsedd räntegottgörelse upptages i 

landskapets ordinarie årsstat. 

För räntestödslån erlägger landskapet till kreditintättning 

en av landskapsstyrelsen fastställd gottgörelse. 

Den årliga ränta som skall uppbäras hos räntestödslåntagare 

fastställes av landskapsstyrelsen. 

Räntestödslånets återbetalningstid är högst fyra år. 

6 § • 

Landskapet erlägger som räntegottgörelse ett belopp mot

svarande skillnaden mellan den ränta kreditinrättning får 

uppbära ~och den ränta san uppbäres av låntagaren. För ersättande 

av de merkostnader långivningsverksamheten föranleder erlägger 

landskapet dessutom till kreditinrättning gottgörelse som, 

faststälJes av lands}apsstyrelsen. 
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7 § • 

Om räntestödslåntagare i sin låneansökan i något väsent

ligt avseende lämnat oriktig uppg~ft eller hemlighållit 

omständigheter av väsentlig betydelse för avgörande av låne

ansökan, erlägges, sedan låntagarens förfarande konstaterats, 

icke räntegottgörelse för dylikt lån. Låntagaren skall dess

utom till landskapet återbetala den räntegottgörelse, som 

landskapet erlagt jämte straffränta beräknad enligt två 

procent om året på lånebeloppet, räknat från den dag lånet 

lyftes. 
Kreditinrättning är skyldig att lämna landskapsstyrelsen 

de uppgifter, som erfordras för bedömningen av huruvida 

lånevillkoren iakttagits. 

8 § • 

Skuldsedel, som utfärdats för i denna lag avsett ränte

stödslån, skall icke stämpelbeläggas. 

9 §. 

Närmare bestämmelser angående tillämpningen och verk

ställigheten av denna lag utfärdas vid behov g.enol1t landskaps-

förordning. 

10 §. 
Denna lag tillämpas på lån som beviljats efter den 1 juli 

1979. 
Före lagens ikraftträdande kan åtgärder vidtagas, vilka 

är påkallade för att i denna lag avsedd långivningsverksamhet 

skall kunna inledas då lagen träder i kraft. 

/I 

Mariehamn den 13 mars 1979 ~:0 I ' . I 

~ 
F'olke Woi val in 

r._-.,---r--

<fW:--~~ f ;-ie Wikström 

L a n t r å d 

Lagberednings sekreterare 


