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LAG- och EKONOIUUTSKOTTETS betänkande 

nr 2/1969-70 med anledning av Ålands land
skapsstyrelses framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag 
om stöd för fiskerinäringen. (Nr 35/1969). 

Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 
onomiutskottets betänkande 9 har utskottet behandlat ärendet och får 
:rmedi efter att ha hört lagberedningssekreteraren Sune Carlssoni land
apskamreraren Henrik Gustafsson och fiskerikonsulenten Magnus Westlingi 
rdsamt anföra följande: 
utskottet omfattar i sak framställningen och däri ingående lagförslag 

n har ansett det påkallat att föreslå följande detaljändringar: 
2 § 1 mom.9 3 § 2 mom. och 5 § 1 mom.: 
Utskottet föreslår att i stället för ordet "köp" användes det i ri

lagtext ingående ordet 11 anskaffning 110 ' vilket sistnämnda ord har en 
innebörd och även täcker fall av byte, där till exempel lån kan 
nödvändiga för erläggande av värdeskillnad mellan bytesföremålen. 

I 5 § i ifrågavarande lagförslag har angående återbetalning av lånet 
erläggande av räntan stadgats, att därom skall gälla vad i riket fö

feskrivi ts för motsvarande lån. Utskottet anser, att samma princip bör 
tillämpas beträffande den i 7 § ingående skyldigheten för landskapet att 

kreditanstalt erlägga en av landskapsstyrelsen fastställd räntegott
se och ersättning för tilläggskostnader, varför till texten fogas 
gt i riket för :ootsvarande lån gällande grunder". I rikets 7 § in-

nämligen närmare bestämmelser om beräkningen av räntegottgörelse, 
även bör gälla för landskapets del. 

9 § 1 mom: 

- 9 raden har ordet "långivaren" använts i överensstämmelse med 
motsvarande svenska lagtext 9 men av sammanhang~t och den finsk

lagtexten ävensom av motsvarande stadgande i landskapslagen om 

ts grundkredit framgår 1 att ~kyldigheten att erlägga tilläggs
straffränta torde åvila låntagaren. I enlighet därmed föreslår 

tet att ordet "långivaren.11 utbytes mot ordet "låntagaren". 
14 § 2 mora: 

För vinnande av klarhet bör i likhet med i rikets lagtext kommateck
t i 2 mom. efter ordet 11 lånetii utelämnas. 

I övrigt har utskottet ingående diskuterat frågan om lämpligheten att 
3 § i landskapslagen utvidga den krets av personer, vilka kunna komma 
åtanke vid beviljande av fiskerilån. Mot utvidgningen kan visserligen 
föras, att risk föreligger att andra personer än fiskare skulle kunna 
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a i åtnjutande av ifrågavarande lån 9 men stadgandet i 3 § i lagför

aget synes dock giva den nuvarande fiskarbefolkningen tillräckligt 

dd uot intrång från andra yrkesgrej::.ar 9 speciellt med beaktande av 

adgandet i paragrafens andra monrnnt 9 enligt vilket en förutsättning 

·r att enskild sa@1mnslutning eller samfund skall beviljas sagda lån 

r att delägarna eller medlemmarna utgöres av sådana personer eller så

ana personers familjemedlemmar 9 vilka erhåller sin huvudsakliga utkomst 

1ler en väsentlig del därav av fisket och som på grund av sin ekonomis

ställning är i behov av dylikt lån. 

För Ålands del kan utvidgningen anses befogad med beaktande av fis

ets stora betydelse såsom biinkomst för den stora del av skärgårdsbe

olkningen, vilken i egentlig mening icke utgöres av yrkesfiskare. Fis

ket är för dem av avgörande betydelse för en skälig utkomst och rnöjlig--

heten att stanna kvar i ski:1,rgården 9 varför tillgång till Jån även bör 
:liållas öppen för denna befolkningsgrupp. Såsom av till betänkandet bi-

fogad statistik frar::igår 9 har långivTiingen tidigare på Åland även omfattat 
,'' ', 

l''.>skärgårdsfiske och därigenom långi vning till personer, vilka icke bedri-
.·;~er fiske såso111 huvudnäring. Lagförslaget ger således möjlighet att vid 

;l-:~ångivningen följa gällande praxis på Åland. För att icke begränsa de 

~erkliga yrkesfiskarnas lånemöjligheter anser dock utskottet, att land

skapsstyrelsen vid beviljandet av fiskerilån bör iakttaga särskild nog~,. 

~rannhet vid tillämpningen av 3 §, så att då lån beviljas åt icke-yrkes
fiskare endast sådana persorre:r:: !:r.omr&e:::' ~ ::':::":'åga vilka på grund av sin eko~ 

nomiska ställning är i behov av le,:n. och för vilka fisket är en nödvändig 
biinkomst. 

Då lagförslaget icke i övrigt givit anledning till sakliga anmärkning
ar, får utskottet vördsamt föreslå 

2tt Landstinget måtte antaga lagförsla

get dock sålunda att 2 § 1 mom. 3 § 2 mom., 

5 § 1 mom., 7 §, 9 § l. ,r:ou. och 14 § 2 Bom. 

erhiUler följande lydelse: 

2 §. 
Fiskerilån må beviljas för finansiering av anskaffning och byggande 

fiskefartyg och -båtar samt anskaffning av maskiner och anordningar 

dylika fartyg och båtar ävensom av fångstredskap och andra för be

av fiske erforderliga redskap och anordningar. 

anskaffning och byggande av fiskefartyg må fiskerilån beviljas 
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eller samfund 9 vars delägare '-1._q!Jr rne dl eEl-även enskild samrnanslutning 

roar utgöres av i 1 mom. avsedda personer eller deras familjemedlemmar. 

5 §. 
Lånets återbetalningstid är i fråga om l ån för anskaffning och byg

gande av fiskefartyg högst tjugo å r och i fråga om annat fiskerilån högst 

tio år. För l ånet erlägges en årlig r änta om fem procent. 

7 §. 
För fiskerilån erlägger landskapet till kreditanstalten en av l and

skapsstyrelsen fastställd r äntegottgörelse och ersättning för tilläggs

kostnader enligt i riket för motsvarande l ån gällande grunder. 

9 §. 
Har l åntagare använt l ånenedel för annat ändamå l än det, f~r vilket 

lånet beviljats, eller vid ansökan ow l ån lämnat kreditanstalten väsent

ligen felakti ga uppgifter eller undanhå llit på l ånets beviljande väsent

ligen inverkande omständigheter 9 eller har l åntagare för anskaffning av 

samma egendom erhållit l ån även av andra, i 4 § 1 nom. avsedda medel, 

erlägges ej i fråga om s å dant l ån i 7 § avsedd räntegottgörelse, sedan 

det konstaterats, att l åntagaren förfarit på detta sätt. För den tid 

landskapet erlagt räntegottgörelse skall l åntagaren därvid på l ånet er

lägga en fyra procent hö gre r änta än den i 5 § 1 mom. nämnda och därj äm

te en å rlig straffränta om två procent. Ränteökningen och straffräntan 
tillfaller landskapet . 

14 §. 

En förutsättning f ör bevilj ande av landskapsgaranti är, att för l åne

kapitalet och r äntan ställes så dan av landskapsstyrelsen godkänd säker

het, som står till förfogande för erläggande av lånet innan den på land

skapsgaran tin grundade betalningsskyldigheten inträder. Landskapsgaranti 
ställs utan krav på mo tga~anti. 

Mariehamn, den 17 november 1969. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

<2/a&u~ 
Vt:?;l.ter Nordas 

ordförande 

:;r~~ 
sekreterare. 

Närvarande i utskotte t: ordföranden Valter Nordas, ~iceordföranden 
Viktor Arvidsson sarnt l edamöterna Einar Harnbrudd , Olof Jansson (del vis), 

Olof Lindström samt suppleanten Börje Hagström (delvis). 
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Fiskarlån 1960~1969. 

År I Ansökt belopp I 
1960 I 127.850 t 
1961 144.950 I 

1962 196.200 
1963 280.000 
1964 155.000 
1965 267.000 

1966 l 302.000 
1967 386.000 
l oc.3 I 712 -)1 ·1 I 

::i o I · - • c::___ -·- I 

:Beviljat 
belopp 

60.000 

60.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

150.000 
150.000 

1969 i 401.800 l 
,l ==o.-r_=-=_..-._._,_,,,.___._,......,,,,..m--=i-=~--··""' 

1 2.913.011 I i.1so.ooo 

180~000 

180. 000 J_ 
I 

% Havs fisket 
er/ I --· _Skärgårdsfisket IA~slagr~ör IFörb~ukat 
% I 111k I % 1ranta b.III. fr.6.III.9 

! l 9 i 

uk 

46,9 51.500 ·r 86 -
1

1

r 8.500 ,, 14,0 , 14.000/ 8.552,82 

41,4 50.300 84 9.700 16,0 14.000 I 10.247,15 
51,0 86.800 87 !13.200 13,o 16 .. ooo 10.924,67 

35,7 83.500 83~5 16.500 16,5 16.000 14.194,12 
64,5 89.000 89 11.000 11,0 16.125 16.123,83 

37,5 93.000 93

1

I1.000 1,0 20.000 I 18.349,36 

49,7 136.ooo a1 14.ooo 9,o 22.500 I 20.475,59 

38,9 137.000 I 81 !13.000 I 9,0 26.050 i 26.032,33 

25,3 i:o.~oo I 9:,5 l~o.~oo i 5,5 
1 

32.750 i 32.121,07 
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