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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till . Ålands 

L~ndsting med förslag till ändring an-

gående disposition av anslaget till lån 

för höjande av fiskhushållningen. 

I landskapsstyrelsens förslag till första tilläggsbudget för 1952 

hade observerats et.t reservationsanslag om 8 miljoner mark till lån 

för höjande av fiskhushålln~ngen. Förslaget godkändes av Landstinget 
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;i' ... . under förutsättning likväl att anslaget skulle användas på ett sådant 

' . 
. :~ ' ·- , . 

sätt, som överensstämmer med i riket tillämpade grundsatser. Motsva-

rande anslag i riket var detta år 25 miljoner mark och utgavs som 

byggnadslån åt fiskarbefolkningens egna sammanslutningar fö~ uppfö-

ra:nde av fiskaffärer och inrättningar för fiskt.orkning. (Numera även 

för byggande av frysinrättningar). 

Till. landstingets vårsession 1953 inlämnade landskapsstyrelsen 
I. 

förslag att Landstinget måtte besluta att detta anslag skulle få an-

vändas för beviljande av lån till ändamål, som är ägande att varak-

tigt främja fiskerihushållningen i landskapet. I motiveringen hette 

det bl.a. "På grund av bestämmelserna angående fiskarbefolkningens 

egna sammanslutningar kunde endast tre ansökningar beaktas. - - Av 



det beviljade lånebeloppet utnyttjades under 1952 endast 1.200.000 viljats av Landstinget. Av detta belopp utgavs år 1952 1.200.000 

mark. - - Landskapets yrkesfiskare äro i stort sett oorganiserade, mark, och åren 1953-54 2.900.000 mark d.v.s. totalt 4.100.000 mark, 

då det gäller ekonomiskt samarbete. Det ta förhållande, .d .v .-s. av- varför 6.900.000 mark fortfarande finnes till disposition för höjan-

saknaden av fiskarbefolkningens egna sammanslutningar, gör att den de av fiskhushållningen i landskapet. 

åländska yrkesfiskarkåren inte kan tillgodogöra sig dessa förmän- De åländska havsfiskarna ha länge önskat anskaffa större och sjö-

liga låneanslag i samma utsträckning som yrkesfiskarna i riket. Och dugligare ,båtar. En utbyggnad av den åländska fiskeflottan till att 

likväl vore fiskerinäringen inom landskapet i detta nu i stort behov omfatta ett antal stora och sjösäkra båtar, modernt utrustade med 

av ekonomiskt stöd ur allmänna medel. Då den åländska fiskarbefolk- radio telefon och ekolod, vilket numera ans_es QUIIJbärligt vid ratio-

ningen skulle komma i ett sämre läge än rikets om dessa anslag inte nellt havsfiske, vore säkert ett steg i rätt riktning när det gäller 

kunde utnyttjas till fiskarnas förmån, har landskapsstyrelsen ansett utvecklingen av landskapets fiske~ring. Med den utrustning de fles-

att skäl vore att modifiera villkoren för beviljande av lån i dessa ta av landskapets laxfiskare tillsvidare haft öppna skötfiskebåtar ' , , 

har de varit alltför beroende av årstiderna och väderleken för att 
fall." 

Landstinget omfattade också landskapsstyrelsens förslag och beslöt , i öppna have t kunna bedriva ett effektivt fiske. Man kan givetvis 
' 

att anslaget till lån för höjande av fiskhushållningen i landskapets - ej ligga ute längre tider med sådana båtar och inte heller göra läng-

första tilläggsbudget för år 1952 skulle få användas för beviljande re turer för att söka efter laxen under tider då den inte finnes i de 

av lån till ändamål, som äro ägnade att varaktigt främja fiskerihus-
närmaste vattnen. Man får dock med glädje konstatera att tack vare 

tur och nödig försiktighet ingen svårare olycka drabbat våra lax-
hållningen i landskapet. 

I både 1954 och .1955 års budget har 10500 0000 mark ytterligare 
fiskare trots deras mången gång bristfälliga båtutrustning. Emeller-

, . 
varit upptagna för samma ändamål, varför totalt 11 miljoner mark be-

tid finnes nu möjligheter att från utlandet köpa lämpliga båtar 



för havsfiske. Dylika båtar kostar dryga 3 miljoner mark, varför das även för lån åt enskilda fiskare 

det ät klårt att finansieringen av ' ett . sådanf köp ställer sig nä- för anskaffning av båtar fo··r havsfiske 0 

ra nog omöjligt för fiskarna. Landskapsstyrelsen anser därför Mariehamn, den 24 februari 1955. 

att enskilda fiskare vore i .behov av landskapelån för inköp av På landskapsstyrelsens vägnar: 

hav.sfiskebåtar. Lånebeloppen borde få uppgä till högst 50 % av Lantråd 

inköpspriset samt utgivas emot 8 %:s årliga annuiteter, varav 

3 % utgör ränta och r~sten amortering. Styrelsen för Ålands 

Fiskarförening r.f. har i utlåtande av den 18 januari 1955 helt 

Landskapsagronom 
~~ ;;;- e::_.J., ~ 
Ernst Johansson ~ ' 

omfattat de i denna framställning framförda synpunkterna samt 

understrukit nödvändigheten av att förmånliga lån beviljas för 

anskaffning av havsfiskebåtar. 

På grund av vad sålund anförts får landskapsstyrelsen vördsamt 

föreslå, 

att Landstinget måtte besluta, att re-

servationsanslaget till lån för höjande 

av fiskhushållninge~ i landskapets första 

tilläggsbudget för år 1952 och anslagen 

för samma ändamål i landskapets ordina-

rie budget för 1954 och 1955 får använ-


