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A 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning ti 11 .Ålands landsting med förslag 

ti 1).. ändring av 27 § i fiskeristadgan av den 23 

N:o 32/1949. · juli 190.2 · sådant lagrummet lyder i landska.r:s la- e 

gen av den 28 mars 1941. 

Vid den tid fiskeristadgan utformades, ansågs gäddan vara en 

rovfisk, som kunde utrotas, varför något skydd för gä~dan under 

lekningstiden icke ingick i . lag och "ej · heller några bestämmelser 

om minimistorlek. Emellertid visa.de utvecklingen, att export av 

gädda huvudsakligen till Sverige blev lönande, varför inställnin-

gen till detta fiskslag förändrades. Sedermera bar sålunda ett fler-

tal ändringar av fiskeristadgan tillkommit i avsikt att förhindra 

minskning av gäddstammen. 

Genom landska.r:s lag av den 19 april 1932 ( 11/1932) bestämdes 

att gäddan ej får forslas, säljas, till salu hållas, köpas eller 

mot betalning serveras om den ej är 35 cm från spetsen av huvudet 

till ytterranden av stjärtfenaas mitt. På grund av att motsvarande ~ n 

riksvenska bestämmelser stadgade 40 cm räknat från spetsen av hu-

vudet ti 11 yttre randen av 1 stjärt fenan, ändrades denna· bestämmelse 

genom landskapslag den 15 maj 1938 (q/19.zB) så, att minimimåttet 



blev 38 cm, fortfar&nde räknat från spetsen av huvudet till ytt re I• 
fisk are har öns kat avst å rom förr ä n under frednings- i fullo, ty inge n I 

randen av stjärtfenans mitt, Vilket i praktiken .. e t·· ov renss aromer mE-d c, I St ·a· 11et har tidigare fång ad gädda gå t+-la.trekt till för-t iden. '1' 

i Sverige stadgade minimimåttet. 
s8 ljning . 

Någon fredning stid för ·gäddan .haci?e emeller~id _ inte stadgat s Och Det är klart, att fiske av gädda för avsalu under lektid borde 

härav följde:, att gäddbeståndet trots de inskränkan::le bestämmelser. undvikas. Detta är ä ven den närmaste anledningen till landskaps-

na fortfarande minskade. För utt .dook . motverka denna minskning b e- nämneens försl ag till ändring av fred ningstiden. Men dessutom vore 

drevs fr ån landskapsnämndens sida instruktionsverksa.mhet för att e n l agstiftninf?,såtgärd i den riktning nu föreslås ägnad att be-

intress~ra privata fiskare för att självständigt idka romkläck-
främja verksamh6ten vid l andskap6ts romkH5cknings anstalt, då d et 

ning samt för att hålla vissa vatten fredade under lekningstiden . bleve lättare att f å rom under lektidens början. Vattentemperatu-

Dessa 8tgärder visad e sig icke bära frukt i tillräcklig omfattni ng ren &r då fÖrmånli~are fö r arbetet vid a nstalten och denna kunde 

varför en l agstiftningsåtgärd innefattande fridlysningstid vidtog s även arbeta under längre tid varje år. Med hänsyn till d~ssa om-
-ery-

genom landskapsla~av den 28 mars 1941 (~/1941). hnligt denna land· ständigheter anser landskapsnä mnden, att fredningstiden för gädda 

skapslag är gäddan fredad under tiden 1 rr,aj - 15 juni. Landskaps -
borde börja redan den 20 april. Av denna åtgärd borde menliga 

nämnden fick dock rätt att giva speciella tillstånd Dör viss tid unce1 följder inte kunna upp s tå, då landskapsnämnden har möjlighet järn-

fredningsti."den ro··r t t h ranspor oc ha ndel med gädda. likt 3 mom. i § 27 att bestämma unda ntag fr å n fred ningstiden där 

Under den tid landskapets romkläc kningsanstalt varit i verk- förh å llandena så påfordra. S å h a r ä ven blint då landskapsnämnden 

samhet, d.v.s. fyra år, har man varit i tillfälle att noggrannare 
år 19-4.8 upphävde förbudet redan den 2 juni och innev2rande år redan 

f9lja med gäddans lakning och kunnat konstatera, att gäddan i de 
den 31 maj. 

inre vattnen leker redan under senare hälften av apr-il •månad. Det Senaste sommar väckte lagändringen av år 1948 beträffande 

har därför blivit svårt att utnyttja romkläckningsanstalten till kräftans frednin~ stid stor uppståndelse, då restauranger och af-



färer i staden plötsligt kommo underfund med, att kräfta ej fi ck med vördsamt föreslå 

i' ' 

säljas och serveras förrän den 1 augusti. Då kräftsäsongen i att Landstinget måtte antaga nedanstående 

staden praktiskt taget är slut redan den 15 augusti såtillvida 
' 

Lands kaps lag 

att efterfrågan efter denna tidpunkt är mycket ringa, innebar angående ändring av fiskeristadgan av den 23 juli 1902. 

lagändringen en minskning i kräftsäsongen med hälfte.n. Då det med 

hänsyn.till turismen ä r av stor betydelse, att kräfta får ser - I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas att 27 § i 

veras i landskapet lika tidigt som i riket, vore det otvivelak- fiskeristadgan av den 23 juli .1902, sådant detta lagrum lyder i 

tigt på sin plats, att kräfta finge säljas och serveras i stad en landskaps lagen den 28 mars 19'4.l ( G/19'4.l) skall erhålla följande 

redan från medlet av juli månad. ändrade lydelse. 

Med hänsyn till kräftbeståndet i landskapet, den intensiv a 27 §. 

kräftfångsten och den ringa areal, där kräftfiske kan bedrivas , Ej må lax, gös eller kräfta i färskt tillstånd under dess 

vill landskapsnämnden emellertid förjiärvarande icke förorda en fredningstid, gädda från den 20- apri 1- t il 1 den 5 juni, abborre 

återgång till den tidigare gällande fredningstiden. Enda utväg f'.rån den 1 maj ti 11 den 15 juni eller undermålig kräfta forslas, 

är då att ti ll 8.ta f örsäljning och servering av till landskapet sälja.s, till salu hållas; köpas eller mot betalning serveras. 

införda kräftor med bi behållande av fredningstiden. Lands.kaps- Innehar någon vid ingången av den tid, varunder fisk av visst slag 

nämnden föreslår därför, att -i 27 § måtte givas tillstånd åt la nd· eller kräfta är fridlyst, därav förr~d, som förut blivit lag-

skapsnt: mnden att bevilja undantag för ti d en från och med den ligen fångat, vare berättigad att det föryttra under de första 

l/!1 ti 11 och med den 31 juli rr: ed avseende å transport' försälj- sju dagarna av fridlysningstiden. 

ning och servering av kräftor, som bevisligen införts från rike t . Nu nämnda förbud avser ej blank lax eller sådan , som icke 

Med stöd av vad ovan framhållits, får landskaps nämnden här - är .i lekdräkt • 



~ 
I 

Landskapsnämnden ä r berä ttigad att för viss tid bevilja 

1• 

tillstånd a.tt forsla, sälja~ till salu hålla, köpa och mot be - . 

talning servera gädda och abborre under den i 1 mom. nämnda ti-

den ävensom från riket bevisligen införd kräfta under tiden 

från den lq till den 31 juli i hela landskapet. 

Ej må någon sälja, till salu hålla, köpa eller mot betal-

ning servera fisk av nedan uppräknade slag, som icke från spetsen 

av huvud et t; il 1 yttre rand en av st jä r tfenr ns mitt innehar föl-

jande längd, nämligen; 

havs lax trettiofem centimeter 

sik tjugofem -" -

braxen -" - _Il -

id -" - ,, -·-

gös trettiofem -" -
gädda trettioåtta 

Genom denna landska_113 lag upphäves landskaps lagen om tillägg 

till landskapslagen de~ 15 maj 1938 angående ändrad lydelse av 27 

. § i fiskeristadgan av den 23 juli 1902 rörande ändring av samma 

paragraf i nämnda st adga, utfärdad den 19 april 1932, av den 28 

mars 19(1 (r,/19(1). 

Lantråd 

Mariehamn den ( november 19(9. 

På lands kaps nämndens vägnar: 

Viktor Strandfält 

Landskapsagronom_,,t:.~;....----'"""=.~===· lf;Z.:u~.~L-:::..~J~J~~===:;;~·!-._..:_ 

Ernst Johanssoi' 


