
72 

1977 -78 Lt - Hemst. mot. nr 65 - Leu. 

LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄKANDE Nr 16/ 

'1977 -78 med anledning av ltm Lasse Wiklöfs 

m fl hemställningsmotion angående bedrivande 

av fiske på landskapets vattenområden. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovannämn

da nio t i on. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört fiskeri~ 

konsulenten Magnus Westling och fiskaren Karl-Erik Bergman, vördsamt föreslå 

följ ande. 

Utskottet anser det riktigt att de landskapsägda vattenområdruanu som kort

fiskeområden görs tillgängliga för landskapets hela befolkning. 

Utskottet anser dock att en uppdelning bör göras mellan yrkesfiskare och övriga 

så, att endast personer som uppfyller vissa kriterier skall ha rätt att bedriva 

yrkesmässigt fiske på de aktuella områdena. Dessutom förordar utskottet ett 

system där endast i respektive kommun fast bosatta personer får bedriva yrkes

mässigt fiske på landskapets vatten inom kommunen. 

I många fall torde det vara nödvändigt att förbjuda fritidsfiske på åtminstone 

vissa delar av landskapets vattenområden med tanke på de skador fritidsfolket, 

bl a med sina snabbgående båtar, ofrivilligt kan förorsaka såväl yrkesfiskare

nas redskap som fiskstammen, om trafikintensiteten på områdena blir för stor. 

Den ovan skisserade uppdelningen mellan yrkes- och fritidsfiskare förutsätter 

skilda slag av fiskekort för dessa två grupper. Den hittills använda procedu

ren för utgivande av yrkesfiskekort bör härvid, enligt utskottets mening, 

kunna användas även i fortsättningen. 

Ett upplåtande av landskapets vattenområden till allmänheten i enlighet med 

det ovansagda förutsätter att landskapet inte förnyar tidigare med privatper

soner ingångna arrendeavtal. Utskottet anser dock att något enstaka arrende

avtal på särskilda skäl skall kunna förnyas. En förutsättning bör i sådant fall 

vara att fisket på arrendeområdet är av synnerligen stor betydelse för arren

datorn. 

Hänvisande till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 



Mariehamn den 17 april 1978 

att Landstinget hos landskapsstyrelsen måtte hem~ 

ställa om vidtagande av nödvändiga åtgärder för 

att göra landskapets vattenområden till

gängliga för yrkes- och fritidsfiskare på 

i motiveringen angivet sätt . 

På Lag- och Ekonomiutskottets vägnar: 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: or dföranden Rolf Carlson, viceordföranden Sundberg 

och ledamöterna Björklund, Jansson och Lundberg . 


