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s e s framställning till Ålands 1 dsting med för

slag- till landskapslag angående ändring av land

skapslagen om fiske i landskapet Åland. 

Vid Nordiska råde~s andra session i Oslo år 1954 antog rådet en re-

kommendation (N2 27/1954), enligt vilken de nordiska ländernas rege

ringar borde utreda, huruvida det vore möjligt att jämställa medbor

gare i de nordiska länderna ifråga om husbehovs- och rekreationsfiske 

på havsområde. Sedermera godkände rådet ett i detta syfte uppgjort 

förslag år i958. I Finland har rege~ingen i syfte att förverkliga den 

~internationella överenskommelsen avlåtit proposition till riksdagen 

den 20 februari iI?-nevar~nde år (Prop. 11/1960) vilken numera lett till 

ändring av 2 § lagen om fiske (FFS 183/1960). 

Ovannämnda ~agstiftl?-ingsåtgärd för fisket inom landets territorial

vatten har mycket ringa betydelse i det att de fiskslag, som sport

fisket närmast avser, nämligen gädda och abborre, i allmänhet hålla 

till inom strandvattnen, som falla under enskild äganderätt. Tiå land

skapsstyrelsen likväl anser, att en lagändring borde antagas för en

hetlighets skull, har landskapsstyrelsen låtit utarbeta förslag till 

motsvarande ändring av 2 § landskapsl agen den 8 augusti 1956 om fiske 

i landskapet Åland (39/1956). 

Sedan landskapet inköpt Norrgårds hemman i Nåtö by, har landskapet 

del i byns samfällda fiskevatten. Härigenom ingår vattenområden av 

en ny karaktär i de av landskapet ägda vattenområdena. Tien hittills 

gällande lydelsen av 2 § lagen om fiske tillåter allmänt fiske på alla 

landskapets vattenområden, varav följer, att allmänheten kunde tänkas 

idka fiske på Nåtö samfällda vatten under. hänvisning till, att land

skapet har del i detta vatten. För att utesluta allmänt fiske på så

dana vatten, borde stadgandet i 2 § få en lydelse, som överensstämmer 

med rikets § 2 i detta avseende. 



Med h~nvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen 

samt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 
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angående ändrine av landskapslagen om fiske i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings Qeslut ändras 2 § landskapslagei 

den 8 augusti 1956 om fiske i landskapet 4.iand (39/1956) såsom fö lje 

2 §. 

I havet utom byarågång samt vid de havsstränder.och i havet be-

fintliga holmar och skär, som tillhöra landskapet, men ej lyda und er 

visst hemman eller innehavas av någon under särskilda villkor, äger 

envar , landets inbyggare ~ätt att idka,fiske, försåvitt ej annorlunda 

är föreskrivet e~ler fram~eles föreskrives. Till husbehovs- och r ek 

reationsfiske äga medborgare i Danmark, Island, Norge och Sverige 

samma rätt. 
\ -

Om r~tt a~t idka fiske på staten till4öriga vattenområden gäller 

vad därom är stadgat i riket .. 

Denna landskapslag träder i kraft den 1 juµi 1961. 

Mari ehamn den 16 juni 1960. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd ~~/) . 

Landskaps sekreterare L ;?;;;;;:; ~Ull~ 
olf Sundman. 


