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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

6/1975-76 med anledning av landskapsstyrel

sens framställning till Landstinget med för

slag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om transportstöd. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan 

nämnda framställning. Med anledning härav får utskottet som hört ombuds

mannen Ludvig Nordberg, lantrådet Alarik Häggblom och närinp;schefen Tor 

"Mattsson anföra följande. 

Utskottet har,med beaktande av att fruktodling i viss utsträckning förekom

mer inom landskapet, ansett att lagförslagets 5 § 2 mom. 1 punkten bör komp

letteras så att ävenfrtkt i konswntionsförpackningar upptas bland de varu

grupper för vilka transportstöd kan ifrågakomma. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget med 

följande ändring: 

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

angående ändring av landskapslagen om transportstöd. 

8 § 2 mom. 
I enlighet med Landstingets beslut ändras 5 § 2 mom~/och 13 § landskaps-

lagen den 16 oktober 1973 om transportstöd (56/73), såsom följer: 

5 §. 

Transportstöd utgår för transport av följande varor: 

1. Närings- och njutningsmedel 

- bageriprodukter, 

- mejeriindustriprodukter och mjölkpulver, 

- rensad och filead fisk, 

- kött-produkter, 

- frukt-, fisk-, bär-, svamp- och grönsakskonserver, 

- torkad frukt, torkade bär, svamp och grönsaker, torkad och rökt fisk, 

- kött, fisk, bär, grönsaker, frukt, handelsköksprodukter och därmed 

jämförbara produkter i konsumtionsförpackningar, 

- sötsaksprodukter, 

- chips och pommes frites, 

- drycker, 

- grönmjöl. 

2. Sten- och jordarter, mineralämnen samt tillverkningar av dem 
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- betongprodukter , 

- stenvaror , 

- tegel. 

3. Trä och varor av trä 

- sågat, hyvlat och bilat vfu rke samt träflis, 

- byggnader och konstruktioner av trä, 

- impregnerat virke , 

- träull, tändstic15s~1:furt och material till tändsticksaskar, 

- snickeriindustrins produkter och ffi.lrfabrikat . 

4. Pappersindustrivaror 

- wallboard, kartong, papp och papper samt tillverkningar av dem. 

5. Metallindustri varor 

- järn- och stålvaror, 

- andra bearbetade metaller. 

6. Maskiner och anordningar samt transportmedel och delar till dem. 

7. Produkter från den kemiska industrin och denna närstående industrier, 

utom gödselämnen. 

8 . Andra varor 

- textil- och beklädnadsindustriprodukter, 

- mattor, filtar, j uteprodukter och med dem jämförbara varor, 

- läder och skinn samt produkter av dem, samt 

- flätnings- och korgmakeriarbeten. 

8 §. 
(såsom landskapsstyrelsens framställning) . 

13 §. 

Såsom landskapsstyrelsen framställning.) 

Mariehamn den 11 mars 1976. 
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