
OQ3 7 

A 1 a n d s 1 a n d s k a p s n & m ~ d s 

framställning till Ålands landsting med anled-

ning av landstingets beslut, innefattande upp-

drag för landskapsnämnden att i brådskande ord- I 
- I 

ning undersöka möjligheterna för fiskerinärin- I 
I 

N:o 27[1949. gens främjande i landskapet geon ökad fiskod-

ling, nya havsfiskeförsök o.dyl. 

Med anledning av förenämnda beslut får landskapsnämnden härmed vörd-

samt framhålla följande; 

År 1945 kunde byggnads- och inred~in~sarbetena å romklnckningsanstal-

ten i Kvarnbo by av Saltviks socken slutföras samt vidtog det egentliga 

fisködlingsarbetet fr.o.m. år 194~. Under den tid av fyra år anstalten 

varit i bruk har i det närmaste 3 miljoner fiskyngel, varav 1.150.000 

under innevarande år, kläckts och utplanterats. Ynglet har utplanterats 

i för fiskodling Uimpliga vatten samt i proportion till av fiskarna le-

vererad rom. På grund av vissa tekniska detaljer, men även till följd av 

den ur romkH>ckningssynpunkt mindre Uimpliga fredningstiden för gädda, rar 

anstaltens kapacitet icke kunnat utnyttja~ til l fullo, varför även upp-

förandet av en andra romkläckningsanstalt i detta nu icke kan anses vara 

mntiverat. Detta så mycket mer som naturliga betingelser för anläggandet 



~ 

av en romkläckningsanstalt exempelvis inom skärgårdsområdet, icke f ö 

finnes. För att hos den 6nskilda fiskaren väcka intresse för fiksod -

ling har senaste vår instruktion h·a·· ro~1 dd 1 t 
w me e a .s yrkesfiskare bl.a. 1 

inom Brändö kommun. 

Av anslaget för fiskerinäringens främjande i inncvarance års or 

dinarie budget har landskapsnämnden utanordnat c:a 100.000:- mark f ör 

anordnande av vasscuksfiskeförsök. Dessa försöksfisken , vilka ledas ~ 

biträdande fiskeriinstrukto··ren ·· , aro avsedda att bedrivas under tiden 

15 september - 10 november inom fem olika tt 0 

va enomraden, nämligen ~id 

Kö kar' Rödhamn, Hammar udda. - Fin bo, norra skärgårds området sam/ Delet 

De försök,vilka tillsvidare slutförts, hava 1· 11 a mänhet givit rätt g o 

da resultat och i synnerhet då betra""ffande de 1·nom Käkar-vattnen. At t 

med ett års försöksfiske såsom grund draga allmängiltiga slutsatser r 

rande tillgången på vassbuk i landskapets fiskevatten vore förhastat 

kommer landskapsnämnden därför att ä ven nästa år, ifall nödiga anslag 

anvisas, anordna liknande försöksfisken. 

I 

Att i landskapets egen regi a nordna fiskeri."bi."ologi."ska undersökni 

gar låter sig knappast göra i detta nu. D' f år ör, och då förhållandena Il 

den riksvenska sidan äro rätt ensartade 0 

vara, kan m8.ngen gång de re-

sultat, vilka nås där, tillämpas hos oss. För att emellertid utröna 

- - -

strömmingens g å ng inom de åländska fiskevattnen,träffande fiskeriinstruk

tören avtal med det svenska undersökninf!sfartyget "Eystrasalt", att före- J -

taga en undersökningsresa runt landskapet denna höst. På geund av inträf- 1 

faa sjukdom kunde planerna emellertid icke förverkligas. 

För att även bistå fiskarna beträffande avsättningsproblemet har 

land.skapsnämnden beviljat Ålands Fiskarförening r.f. 120.000:- mark 

för upprätthålla~de av regelbundna transportturer från norra och östra 

i 

I skärgårdsområdet till Åbo. Dessa transportlinjer, vilka äro att betrak-
• I 

ta såsom försök, hava i allmänhet utfallit till belåtenhet samt borde 

till ett kommande år fortsättas samt utvidgas att gälla största möjliga 

delar av landskapets skttrgård. 

Då det även är av största vikt att kunna placera samt förädla s.k. 

överskottsfisk, har landskapsnämnden beviljat Alands Andelsslakteri m.b.t 

50.000:- mark att användas för undersökning av möjligheterna för fabriks- , 

mässig framställning av fiskmjöl och fiskolja. Tillsvidare har detta an-

slag icke lyfts, varför landskapsnämnden icke heller kan meddela de re-

sultat Ålands Andelsslakteri m.b.t. nått på detta område. 

Den intensivare ~omkUi.ckningsverksamheten, men även vassbuksfiske-

försöken och den allmänna instruktionsverksamheten på fiskerinäringens 

område har påkallat behovet ö V en biträdande fiskeriinstruktör. F~r ti-
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den l maj - 30 november detta å r har landskapsnämnden även anst ä llt 

samt ur anslaget för fiskerinäringens främ J·ande av1o··nat en biträdande 

fiskeriinstruktör. 

Av dåt ovansagda torde rramgå att lard ska_µ:i nämnden i stort sett 

allaredan vidtagit de å tgärder, landstingets förena··mnda 
bes lut om ökad 

fis[fodlirtg ocb I1ya havsfiskeförsök avser. 

Marieharnn den 1 november 1949. 

På landskapsnämndens vägnar; 

Lantråd ~ . ~ ~ • ___ """"l!!!\J~D -----~- -·~ 
\ 

Viktor Strandfält 
\ 

Lardskapsagronom -._E )~•L:-"J ~-

1'.r/st Joha/ n 

B.D .Agr. 2/r-, -49. 

- - -

NQ 18/1949 . -

w _ ... ...... 

FINANS- och EKONOMIUTSKqTTETS. betänkande 11 

NQ 18/1949 med an ledning av Ålands landskaps

nämnds framställning. till Ålands landsting 

med anledning av landstingets beslut 1 .inne-

fattande uppdrag för landskapsnämnden att .i 

brådskande ordning undersöka möjligheterna I 

för fiskerinäringens främjande i landskapet 

µ;enom.,ökafl f-is.kodling 1 nya havsfiskeförs_ö]{ 

0. r'lyl. ( 27 /1949) 

Med anledning av förenämnda framställning får utskottet härmed vörd

samt framhålla :följande s 
Utskottet har med tillfredsställelse tagit del av . landskapsnämndens 

framställning och fi:nrier 1 att landskapsnämnden i stort sett gjor.t vad ·som 
I 

·· kunnat gGiras för att främja fis~erinäringen inom ramen för de beviljade , 

anslagen. 

,Då naturliga betingelser för anläggandet av en romkläckningsanstalt in .... 1 

te finrie s i skärgården, borde in~ensifierad upplysnings':"" och · instruktions

verksamhe t bedrivas för att förmå fiskarena till fiskodling ide former 

som kunna komma ifråga därstädes. Särskilt borde fiskodling i s.k. gada

sumpa·r fås till stånd i sötrre omfattning, då dylik fiskodling givit goda 1 

result : t i den mån förfarandet prövats. En utvidgning av fiskodlingsan.-" .· 

staltens verksamhet till störata möjliga kapacitet vore även avs tor be

tyde ls-e. 

Undersökningen av vassbukstillgengarna och vassbuksfisket borde for·t-

sättas och avsättD:ingsmöjligheter säkerställas. H~rvid 1 liksom överhuvud""" il 

taget, bör särskilt intresse fästas vid fisktransporterna, som småningöm 1• 

ha fqrbättr.ats,-Mer'lel för subventicmering av r'lessa transporter borde an- /1 j 

visas så. långt net bara är möjligt. 

Förvånande är att det anslag, som-beviljats Ålands Andelsslakteri m~b .t 
inte blivit utnyttjat. ~fall inte den vid bevil.jandet förutsatta und-ei"

.sölmi ngS.n'.. komn:ie-r till stånd inom rimlig tid 1 borde anslaget återtagas för 

at't ··>istället använG!as förs amma eller ann&t fiskerinäringen främjande ar ...... 
bete på annat håll~ Möjligheterna-för kons 0rvering av fisk indu.st~iw.äs-

sigt borne Unr1ersi:skaS g runc'Jligt I (få en konservindustri Jran bidrag:a till 11 

en stabilisering av fiskpriserna för olika årstider .• 

Alla dessa nu föreslagna åtgärder måste givetvis företagas inom ramen 

för beviljade anslag, varför utskottet anser att högsta möj'liga anslag 

fortsättningsvis b orde. beviljas ti 11 hjälp åt fiskerinäringen. Härvid 

borde särskilt beaktas, att ·fisket i landskapet har en betydligt Större 

andel i b efo.l.knings~ ~-..P.l'-Op.Ot'-t;i..oo.el.J..t. ·sett, .än vad i riket är i'al ..... 
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