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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

NQ 10/1948 med anledning av landstingsmannen Ru~ 

nR_r Sönerlunns pntition med förslog till l and

Ng 10/1948 • skapslag angående '=inoring; av ~§ 11, 13 och 27 i 

fiskeristadgan av den 23 juli 1902. 

Med anledning av förenämnda petition, varöver Landstinget inbegärt 

finans- och ekonomiutskottets utlåt ande, får utskott e t vördsamt framhål

la följande: 
utskottet anser icke skäl föreligga att förlänga fridlysningstiden 

för ~ös, gäoda och abborre då gösen icke börjRr sin lekningstid i allmän

het förrän i börjo.n nv juni och gäddo. och abborre icke i så stor omfatt

ning fångas i den ytt;re skärgården, där gädda och abborre på grund av 

vnttnets temperGtur leka något senare. Dessutom anser utskottet icke 

lämpligt att inskränka på fångsttiderna nu, då det är ont om föda och 
en minskad tillgång på fisk.kunde leda till ytterligare förhöjning av 

priserna på andra livsmedsl. 

Då kräftstammen i lrmc',sknpet stnrkt decimero.ts under c1 e senaste åron 

och eii utsträckt fridlysningstid äv en på de grunder petitionären anfört 

är motiverad, omfattar ~tskottet hnns förslag i detta avseende. 

På grund av vad sålunda anförts får utskottet vördsamt föreslå, 

ri.tt lrmnsting;et måtte nntaga ned1:'.nståenc1e 

r. ~ n ri s le i:i. p s l q ~ il 

om änC.ring ~v 13 ~ i fiskeristadgan av den 23 juli 190Z. 

I enlighet med AlanCs landstings b6slut skall 13 ~ i ovannämnda fiske

ristadga erhålla följ ande ändrade lydelse : 

13 ~. 

Kräftan vCTre fredac' och c'ess fångande förbjuret under tiden från och 

med eon 1 maj till och med ~en 30 juli. 

Lika ledes vare förbjudet ntt fånga kräfta, som icke innehnr en längd 

nv 10 centimeter, rälmat från panntaggens spets till den utslagna stjär -

tens spets; och bör förty vid kräftfångst uncermålig kräfta utom där den 
fangas inom fredningsomrRde, åter utsläppas i vattnet. 

Mariehamn, den 26 februPri 1948 • 

.E'å fin~cne~utskonets vägnar: 

- ~- 6,, /~ 
t'aul E. i"aulson. 

Närvarandec Ordföranden Paulson, viceordföranden 
möternn Bertell~ Albert Jnnsson och Manselin. 


