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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande N2 

15/1961 .med anledning av Ålands landskapssty-· 

relses framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående Undring av 

landskapslagen otn fiske i landskapet ÅJ and. 

( 31/1961). 

Sedan landstinget över i ingressen nämnda framställning inbegärt 

lag- och ekonomiutskottets utlåtande, har utskottet behandlat densam

ma och får härmed vördsamt anföra följ ande. 

Beträffande förslaget till ändring av 23 § i f iske ,,.. lagen har ut

skottets majoritet (Nordas, Arvidsson och Söderlund) ansett att en 

aylik ändring icke är motiverad, enär enligt majoritetens uppfattning 

den fångst av gädda, som erhålles genom spinnfiske under ifrå gava.rande 

tid måste anses såsom obetydlig jämförd med den beskattning av gädd·-

stammen som under samma tid sker genom nätfiske och särs kilt d å genom 

användningen av nylonnät . Ett totalförbud mot försäljning och f or s ling 

av gädda under lektiden har utskottet icke velat stanna f ör, då den 

artificiella romkläckningen som förekommer i landskapet oc h s om s är-· 

skilt för de inr:e vattnen har en viss betyde ls e , b &rig enom s ku1 le l a m

slås. Majoriteten har i stället för det föreslagna förbudet ansett, att 

en betydligt större fördel skulle ernås om övervakn:.ngen av d e-:; nu gäl -

lande förbudet skulle effektiviseras, varvid i främsta rummet b evilj an

det av tillstånd för forsling, försäljning o.s.v. bord e ändr as sålunda , 

att landskapsstyrelsen skulle kungöra en viss tid för ansöka n om dyli

k a tillstånd och sedan meddela om de ansökningar, vilka godkänts, till 

samtliga övervakare (länsmännen och sjöbevakningen). Vidare kunde man 

eventuellt tänka sig såsom en ytterligare möjlighe t, att endast gädda, 

som vid utkramningen av rommen blivit på lämpligt sätt märkt skulle 

få försäljas. - Utskottets minoritet (Johansson och Lindfors) har där

emot ansett den föreslagna ändringen av 23 § motiverad och sålunda om

fattat framställningen i detta avseende. 

Beträffande bestämmelsen i förslagets 25 § 2 mom. har utskottet en

hälligt ansett att fångst av utplanterat fiskslag kunde tillå tas ti

digast 2 år efter utplanteringen, enär den nu föreslagna tiden om 1 å r 

är för kort för att man med säkerhet skulle kunna fastställa om ifråga

~arande fiskslag är lämpligt för de platser, där den utplant er a t s. 

På grund av vad ovan framhållits föreslår utskottet a tt l agförsl aget 

~ätte erhålla följ ande lydelse: 

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

ll.ngående ändring av landskapslagen om fiske i landska p et J ... l and. 
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I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 25 § landskaps lagen 

den 8 augusti 1956 om fiske · i landskapet Åland (39/56) såsom följer: 

25 §. 
Utplanteras pä åtgärd av ~iskevattnets innehav~re eller med hans 

tillstånd värdefullt fis~s1ag eller kräfta i vatten, där såd ana ej före

komma eller äro stadda i tillbakagång, får under det första utplante

ringsåret och under de sex följande kalenderåren fångst ej ske av ifrå

gavarande fiskslag eller kräfta. 

Fångst av utplanterat fiskslag må dock tillåtas av landskapsstyrel

sen tidigast två år efter utplanteringen, am fiskslaget enligt sak

kunnigutlåtande icke genom naturlig förökning blir bestående. 

Om förbudet skall fiskevattnets innehavare kungöra på kommunens an

slagstavla eller genom annons i ortstidningen och årligen förnya kun

görelsen, så länge förbudet gäller. 

Utplantering av fiskslåg, som ej tidigare finnes i landskapet, får 

ske endast efter tillstånd av landskapsstyrelsen. 

Hänvisande till vad utskotet ovan anfört föreslår utskottet vörd

samt 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

i den lydelse landskapsstyrelsen föreslagit 

med beaktande av de ändringar lag- och ekono~ 

mi.utskottet ovan anfört. 

Mariehamn, den 25 november 1961. 

På lag- och ekonomiuts~0tt~s vägnar: 

cy~~- . 
Ordförande Valter Nordas. ~~--;-!- _,,.,.-:7 /. t 

~Lt__~/ 

Sekreterare Curt Carlsson. 

Närvarande i utskottet: Ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

Viktor Arvidsson '< ledamöterna Börje Johansson, Harry Lindfors och Ber

tel Söderlund. 


