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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande

m 8/1951
m 8/1951.

med anledning av landstingsmannen

Albin Johanssons m.fl:s motion med förslag om
ändring av momo e) i § 1 i landskapslagen den
30 juni 1941 om fiskeristadga i landskapet Åland.
(15/1951).

Med anledning av

~örenämnda

motion får utskottet härmed vörd-

samt anföra att utskottet är av samma mening som motionärerna och
omfattar deras motivering. Utskottet får därför vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte antaga nedanstående
lagförslag.
L a n d s k a p s l a g

angående ändring av fiskeristadgan av den 23 juli 1902.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att l § i
fiskeristadgan av den 23 juli 1902, sådant detta lagrum lyder i
landskapslagen -den 30 juni 1941 (8/1941) om ändring av 1 § i
Ålands landstings beslut angående ändring av § 1 i fiskeristadgan
av den 23 juli 1902, utfärdat den 7 maj 1923, skall erhålla följande ändrade

lydel~e.

1

Fiske må ej

bed~ivas

§.

med användande av:

a) spräng- eller giftiga eller bedövande ämnen;
b) ljuster, hake, pilk eller

~nnat

fisken utifrån sårande red-

skap;
c) redskap, som i sin helhet eller till någon del är gjort av
väv, ävensom på längden bunden eller så telnad not eller annat
rörligt garnredskap, att avståndet mellan knutarna å övre telnen
nämnvärt över- eller understiger maskstolpens längd;
d) redskap eller annan fångstinrättning av garn, metall,
spjälar, spön, rot, bast, näver eller annat dylikt med mindre

)

öppningar än här nedan om varje slag säges; samt
e) sådan storryssja eller annat med botten försett redskap,
som med avseende å 4ärtill hörande armar eller till någon del i
övrigt är högre än en m,,eter, i till landskapet Åland hörande
vatten; dock kan tillstånd av landskapsnämnden på ansökan för
viss tid beviljas för lax-, .sik- eller strömmingsfångst med re dskap . av större dimensioner samt för fångst av braxen med ryssja,
som är högre än en meter och vars maskstolpar i fiskhuset äro av
minst sjuttiofem millimetera längd, för tiden juli, augusti och
september.

Genom denna landskapslag upphäves landskapslagen den 30 juni

1941 (8/1941) om ändring av 1 §

i Ålands landstings beslut an-

gående ändring av § 1 i fiskeristadgan av den 23 juli 1902, utfärdat den 7 maj 1923.
Mariehamn den 27 februari 1951.
På finans- och ekonomiutskottets vägnar:
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K.A. Helin.
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Rolf Sundman.
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I ärendets behandling ha deltagit ordföranden Helin, viceordföranden Bengtz samt ledamöterna Häggblom, Lennart Mattsson
och Andersson.
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