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1 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

m 31/1961. r e 1 s ~ s framställning till Ålands lands
ting med förslag till landskapslag angående 
ändring av landskapslagen om fiske i land
skapet Åland. 

Enligt 23 § landskapslagen om fiske i landskapet Ål.and (39/56) 
är det förbjudet att utan särskilt tillstånd av landskapastyrelsen_ 
"forsla, för försäljning uppbevara, sälja, köpa eller mot betalning 
servera gädda från och med den 20 april till och med den 15 juni." 
Under denna tid leker gäddan, varför det ansetts -nödvändigt att be
gränsa gäddfisket till enbart husbehovsfiske. Under de senaste åren 
har dock rekreationsfisket också under gäddans lektid tiiltagit i 
sådan utsträckning, att Ålands Fiskarförbund r.f. föreslagit, att 
fisket under lektiden ytterligare borde begränsas genom att förbju
da fiske med drag. 

Innebörden i det i 23 § ingående förbudet är, att fiskare icke 
skall få ekonomiskt utnyttja gäddbeståndet under lektiden annat än 

för kosthåll. Förbudet kan dock kringgås sä, att fiskevatter~~are 
tillåter ett antal sportfiskare att fiska i hans vatten mot ersätt
ning i en eller annan form. Vattenägaren uppnår måhända. pä detta 
sätt lika stor eller större ek-onomisk nytta av gäddstairimen samtidigt 
som gäddstammen beskattas kraf'"tigt. Rekreationsfiske av detta slag 
börjar numera förekomma i sådan utsträckning i landsk~pet, att för
budets syftemål äventyras. 

Landskapsstyrelsen anser, att ett bättre skydd borde åstadkommas 
för gäddan under lektiden genom att ytterligare inskränka gäddfisket. 
Främst måste det utvidgade förbudet rikta sig mot spinnfisket, som 
ti lltagit i alltför stor omfattning. Också annat fiske meq .drag 
borde förbjudas under lektiden för att förhindra kringgående av 
förbudet. Däremot bör fångst av gädda för romkramning m.ed andra 
redskap tillåtas i viss utsträckning under sträng kontroll. 

Landskapsstyrelsen har beslutat i försökasyfte utrota fisk i 
träsket Tjenan i Strömn+a by av Saltviks kommun för utplantering 
av s.k. ädelfisk, främst regnbågsforell och insjööring. I september 
innevarande år behandlades träsket med Rotenon, varvid all avlivad 
fisk tillvaratogs för att undersöka fiskbeståndets sammansättning 
i träsket. Det visade sig, att det förefintliga fiskbeståndet var 
av ringa värde, ehuru den tillvaratagna fiskmängden var större 
än man beräknat enligt de i Sverige vid liknande försök vunna 
erfarenheterna. 
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Enligt de upplysningar land.skapsstyrelsen inhämtat·, torde det 
-

vara osannolikt, att den ädelfisk 9 som skall utplanteras i Tjenan, 

kommer att kunna fortplanta sig. Avsikten är i stället att genom 

uppbärande av fiskeavgifter täcka kostnaderna för utrotningen av 

det tidigare fiskbeståndet och utplanteri.ngen av ädelfisk. På detta 

sätt räknar man med att på konstlad väg kunna hålla ett bestånd 

av ädelfisk i träsket. 

Enligt 25 § landskapslagen om fiske i landskapet Åland (39/56) 

får f .ångst av utplanterad fi sk ske tidigast under det sjunde ka

lenderåret efter utplanteringen . Då likväl ädelfisk utplanteras 

såsom ett- eller tvåårig och tillväxer så snabbt, att fiske kan 

tillåtas då fisken uppnått tre års ålder, är det nödvändigt att 

tillåta fiske vid en tidigare tidpunkt i detta fall. Landskaps

styrelsen föreslår därför, att fiske får tillåtas tidigast ett år 

efter utplanteringen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen 

vördsamt förelägga landstinget till antagande nedanstående 

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

angående ändring av landskap slagen om fiske i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 23 och 25 §§ land

skapslagen den 8 augusti 1956 om fiske i landskapet Åland (39/56) 

såsom följer: 

23 §. 
All fångst av gös är förbjuden från och med den 16 maj till och 

med den 20 juni. 

Spinnfiske samt annat fiske med drag är förbjudet från och med 

den 20 april till och med den 15 juni~ Under denna tid är det för-

bjudet att utan tillstånd av landskapsstyrelsen forsla, i försälj

ningssyfte förvara, sälja, köpa eller mot betalning servera gädda. 

Landskapsstyrelsen må dock, om skäl föreligga, förkorta tiden för 

nämnda förbud. 

På ort, där ej inom 2 år efter denna landskapslags ikraftträdande 

Vidtagits av landskaps styr els en godkända lokala skydds åtgärder för 

lekbraxen, kan landskapsstyrelsen förbjuda fångst av braxen under 

tiden från och med den 25 maj till och med den 25 juni. j j 

25 §~ 

Utplanteras på åtgärd av fiskevattnets innehavare eller med 

hans tillstånd värdefullt fiskslag eller kräfta i vatten, där så

dana ej förekomma eller äro stadda i tillbakagång, får under det 

') 
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första utplanteringsåret och under de sex följande kalenderåren 

~ångst ej ske av ifrågavarande fiskslag eller kräfta. 

Fångst av utplanterat fiskslag må dock tillåtas av landskaps~ 

styrelsen tidigast ett år efter utplanteringen, om fiskslaget 

enligt sakkunnigutlåtande icke genom naturlig förökning blir be

stående. 

Om förbudet skall fiskevattnets innehavare kungöra på kommu

nens anslagstavla eller genom annons i ortstidningen och årligen 

förnya kungörelsen, så länge förbudet gäller. 

Utplantering av fiskslag, som ej tidigare finnes i landskapet, 

får ske endast efter tillstånd av landskapsstyrelsen. 

-----------
Mariehamn, den 19 okto er 1961. 

På 1 sk~tyrelsens vägna( : 

Lantråd ~Johan~ 
~ag eredningssekreterare 
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