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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 27/1989-90 med an

ledning av ltm Lasse Wiklöfs hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen an

gående åtgärder för att med riksmyn

digheterna uppnå en ömsesidig kvote

ring av laxfisket. 

Landstinget har den 13 december 1989 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttande 

över motionen. Utskottet, som i ärendet hört fiskeriintendenten Carl Storå, 

ordföranden i Alands yrkesfiskares sammanslutning Olof Salmen och fiskaren 

Henrik Söderlund, får med anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen skulle vidtaga åtgärder för att med 

rlksmyndigheterna uppnå en ömsesidig kvotering av det antal laxfiskebåtar som 

samtidigt får fiska inom åländsk respektive finländsk fyra sjömilsgräns från 15 juni 

till sommaruppehållet. 

Utskottet konstaterar inledningsvis att motionären efterlyser en ömsesidig kvote

ring av antalet fiskebåtar inom åländsk respektive finländsk fyrasjömilsgräns frän 

den 15 juni till och med den 15 september. Under den tidsperioden är dock laxfiske 

endast tillåtet inom den åländska fyrasjömilsgränsen, varför det inte kan bli 

aktuellt med en ömsesidig kvotering. 

Utskottet noterar att de åländska fiskarna bedriver laxfiske dels i den finländska 

zonen från den 15 september till och med den 15 juni och dels inom den ryska och 

svenska zonen. Finland har slutit avtal med Sverige och Sovjetunionen om ömsesi

digt fiske i varandras zoner. Antalet båtar som samtidigt får befinna sig inom den 

svenska respektive ryska zonen är dock begränsat ävensom den mängd fisk som får 

tas upp ur dessa zoner. Under den tid som kvotering av antal fiskebåtar föreslås 

gälla är det förbjudet att fiska längs den finska kusten, vilket betyder att en hel 

del utomåländska båtar befinner sig inom den åländska fyrasjömilsgränsen under 

den här tiden. 

Utskottet har erfarit att det enligt gällande lagstiftning inte är möjligt att 

begränsa eller förbjuda finländska båtar att fiska inom den åländska fyrasjö

milsgränsen. Enligt gällande regler har varje finsk medborgare rätt att fiska inom 

allmänt vatt~nområde i havet samt inom Finlands fiskezon. Enda möjligheten att 

begränsa fisket enligt gällande system är genom att införa yrkesfiskarlicenser. Ett 
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lagförslag om införande av yrkesfiskarlicenser bereds för tillfället i riket, men har 

stött på visst motstånd dels från deltidsfiskarna som fruktar att de skall drabbas av 

licenssystemet och dels från konkurrensverket som är oroade över att friheten att 

idka näringsverksamhet begränsas. 

Från internationella fiskerikommissionens för Östersjön sida har man efterlyst en 

total fredning av laxfiske inom fyrasjömilsgränsen under tiden 15 juni -15 septem

ber. Aland med stöd av Polen har dock motsatt sig förslaget, beroende bl.a. på att 

stora mängder havsöring utplanterats. Frågan kommer upp till behandling av 

internationella fiskerikommissionen för Östersjön i september. Om kontakt tas med 

riksmyndigheterna för att få till stånd en kvotering av antalet finländska laxbåtar 

inom åländsk fyrasjömilsgräns finns det, som utskottet ser det, risk för att detta 

leder till ett totalförbud mot laxfiske under perioden 15 juni - 15 september. 

Om en kvotering av antalet finländska fiskebåtar skulle införas inom den åländska 

fyrasjömilsgränsen skulle det även kunna leda till att en kvotering av det antal 

åländska .båtar som får fiska inom den svenska respektive den ryska zonen införs. 

Nuvarande system, utan kvotering, gynnar ålänningarna. En begränsning skulle 

dessutom kunna påverka avsättningsmöjligheterna för de åländska fiskarna, då den 

största mängden fisk säljs till riket. 

Den bästa lösningen på problemet med anhopningen av finländska båtar inom 

fyrasjömilsgränsen vore, enligt utskottets uppfattning, om fisket släpptes fritt även 

längs rikets kust. 

EDligt utskottets mening är det inte ändamålsenligt att i det här skedet kontakta 

riksmyndigheterna för att uppnå en kvotering av antalet finländska, fiskebåtar 

inom åländsk fyrasjömilsgräns från den 15 juni till den 15 september. 

Med hänvisning till det ovan anförda får uskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 13 mars 1990 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotionen nr 15/ 1989.,.90. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

.,:·. 

Anders Eriksson 
ordförande 

Carina Strand 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 
viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 
Söder lund. 


