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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 18/1990-91 med an

ledning av ltm Bert Häggbloms lagmo

tion med förslag till landskapslag an

gående ändring av 15 § landskapslagen 

om fiske. 

Landstinget har den 20 mars 1991 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda lagmotion. Utskottet, som i ärendet hört fiskeriintendenten Carl 

Storå, får i anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapslagen om fiske ändras så att den spännande och 

stämningsfulla fiskeformen ljustring blir tillåten. 

Utskottet konstaterar att fiske med ljuster av etiska skäl förbjöds redan år 1956 

eftersom risken är stor att fiskar som träffas av ljuster eller harpun endast blir 

skadade och därigenom åsamkas onödigt lidande. Undersökningar t.ex. i Sverige 

visar att andelen skadade fiskar klart ökar om det är tillåtet att använda utifrån 

sårande fångstredskap. Utskottet konstateras också att det allmänna djurskydds

medvetandet snarare ökat än minskat sedan 50-talet då ljustringen förbjöds. 

Enligt vad utskottet fått erfara är fiske med ljuster inte tillåtet i Sverige och i 

Finland gäller restriktiva regler för sådant fiske. Enligt landskapslagen om fiske 

(39/56) 15 § 2 mom. är fiske med ljuster inte tillåtet i landskapet om inte 

landskapsstyrelsen för visst vattenområde och viss tid beviljat särskilt tillstånd. 

Utskottet konstaterar att det således redan enligt gällande lag finns möjlighet att 

ge tillstånd för t.ex. enskilda turistföretagare att anordna fiske med ljuster eller 

harpun även om utskottet bedömer att denna typ av fiske knappast kan ha någon 

större betydelse för turismnäringen i landskapet. Enligt 40 § landskapslagen om 

fiske har landskapsstyrelsen dessutom befogenhet att för vetenskaplig undersökning 

eller annat sakligt grundat ändamål meddela rätt till fångst med förbjudet redskap. 

Redan idag finns alltså enligt lagen möjlighet till ljustring i experimentsyfte och 

enligt utskottets mening bör en lagändring av i motionen föreslagen art inte 

genomföras utan föregående undersökning. 

Utskottet önskar slutligen framhålla att dykning med användande av dykar- och 

grodmansutrustning som omfattar behållare för syrgas eller luft i landskapet får 

förekomma endast med landskapsstyrelsens tillstånd och med iakttagande av 

bestämmelserna i landskapslagen om fredning av skeppsvrak (65/74). 
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Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet vördsamt 

Mariehamn den 26 mars 1991 

att landstinget förkastar det i lagmo

tion nr 50/ 1990-91 ingående lagförsla

get. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: · 

Anders Eriksson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

·. sekreterare 
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Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders. Eriksson, 

ledamöterna Harry Eriksson, Hedman-Jaakkola och Holmberg samt ersättaren 

Holmqvist. 


