
,: 13/1960. -

FIJ\TANSUTSKOTT ~«:Ts betänkande IW 13/1960 med 

anledning av Jl lands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting om återtagande 

av Landstingets framställning till Ålandsdele-

gationen angående utverkande av ett extraordi

narie anslag f ör anskaffande av ett kombinerat 

fiskeforsknings- och menföresfartyg (28/1960). 

Med anledning av ovannämnda framställning f år utskottet vördsamt 

anföra, att utskottet omfattar förslaget. Då i synnerhet behovet av 

ett menföresfartyg i yttre skärgården av b.ilfärjatyp måste anses brän-

nande, emotser utskottet att landskapsstyrelsen redan till Landstin

gets vintersession inkommer med förslag till framställning om extra

ordinarie anslag f ör anskaffande av ett sådant fartyg. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt före

slå, 
att Lands~inget måtte ingå till Ålandsdele

gationen med en framställning av den lydelse 

landskapsstyrelsen föreslagit. 

Mariehamn, den 29 november 1960 . 
På finans : tskottets vägnar: 

7 

/~z {/1~&åd;-
R lf Sundman. ~ 

Närvarande i utskottet: ordföranden I1ennart Mattsson, viceordföran

den Ev.ald Hägg blom samt .. ledamöterna Clemes, Danielsson och Gunnar Hägg
blom. 

g 

I 

I 



3 



-'.' ";;, 

428 

och menföresfartyg . Detta fartyg skulle 1) tjänstgöra som 
Illen-

föresfartyg i vissa delar av yttre skärgården , 2) verka so~ 
"' re 

bät för landskapets ordinarie turbåtar , 3) kunna användas av 

Ålands sjöfartsläroverk i undervisningssyfte samt 4) användas 

fiskeforskningsfartyg . 

Med hänsyn till det planerade fartygets användning har r itn 

gar anskaffats för ett 22,75 m långt fartyg med ett djupgående 

2, 46 m vid full last samt försett med en 250 hkr motor . De t ot 

kostnaderna beräknades år 1956 till 35 . 270 . 000 mark . 

Emellertid anser landstinget1att den föreslagna båttypen re 

är föråldrad, dels som fiskeforskningsfartyg , då trålni ng nume 

blivit ett allmänt fångstsätt , för vilket ändamål båten icke 1 

p~r sig , dels då utvecklingen på sjötransporternas område all~ 

mer övergår till båtar av typen "färjor" . 

Enär det planerade fiskeforsknings- och menföresfartyget e 

landstingets uppfattning icke mera på grund av förändrad.e fö r 

landen kan fylla sin uppgift i den form det skulle 

tinget härmed återkalla sin framställning av den 3 december 1956 

angående utverkande av extraordinari e anslag om 35 . 270 . 000 mark 

för byggande av ett kombinerat fiskef orsknings- och menföre ~-
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fartyg. 

Mariehamn den 3 december 1960. 

På landstingets vägnar: 

ti:ft.__ 
Th. Eriksson 

talman. 

vicetalman. 

~>:,. .. ~.r~_ .-"'"-----.-,...
Eliel Persson 

vicetalman. 
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