
m 4/1.964..& 

096 
LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande Ng 

4/~964 med anledning av Ålands landskapssty

rel~es framställning till Ålands landsting 

med försla g till i~ndskapslag angående änd

ring av landskapslagen om fiske i landskapet 

Åland (m 6/1964). · 

Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets betänkande, får utskottet, som i ärendet hört fiske

rikonsulenten Magnus Westlingr härmed vördsamt anföra följande: 

Under remissdebatten gjordes flere hänsyftningar på nödvändigheten 

av att andra bestämmelser i fiskelagen än de, vilka beröras av fram

ställningen, skulle påkalla en ändring . Emedan utskottet av formella 

orsaker icke ansett sig kunna gå ut över ramen för framställningen har 
' . 

dessa antydningar ltimnats obeaktade även om också utskottet för sin 

del :L vissa avseenden funnit sådana ändritjgar behövliga. 

Detaljmotivering. 

15 §. Emedan i 15 § 3 p. i dess nuvarande lydelse felaktigt ttänvisas 
11 tiil följande paragraf" i stället för det riktiga till "17 §", har 

utskottet ansett det motiverat at t ändra stadgandet, om också icke ute

slutandet av "redskap förfärdi gade av väv 11 i och för sig skulle ha mo

tiverat en ändring. 

22§. Enär utskottet icke erhållit kännedom om att några olägenheter 

skulle ha föranletts av stadgand e t i dess nuvarand e l ydelse, och då 

distinktionen i tillägge t jämfört . med det övriga är n ågot oklar, samt 

då lokaliseringen av " lekplats" i våra vatten i praktiken medför svå

ri gheter, har utskottet icke ansett det påkallat att ändra paragrafen , 

varför utskottet föreslår att denna paragraf förblir oförändrad , 

24 §. På grund av kräftstammens konstaterade nedgång under de senaste 

åren och med hänsyn ti ll att kräftfisket efter den 1 september i endast 

r inga omfattning utövas och fångsten därvid i s tor ut s träckning utgöres 

av rombärande honor, har utskottet ansett det nödvändigt att förlänga 

fredningstiden så, att denna v idtager fr å n och med den 1 september . 

l1.__1. Utskottet anser det också vara mot iver~t, at t landskapet går 

in för att höja minimimåttet på lax i överens stämmel se med det initia~ 

t i v, som utgått från Sverige , vilket l and inom Ös tersjö-området är 

det största laxuppfödarl and et. 

Minimimåttet för gä ddan blir genom den föreslagna ändringen detsamma 

som i riket, vilket måste anses v ara ändamål senlig t med hänsyn till at t 

försäljningen av gädda till riket i anna t fall skulle kunna försvåras. 

Då en sik, s om mäter 30 cm, enl i gt vad fiskerikonsulenten Westling 

Uppgivit väger mellan 150 - 200 gram och en sådan sik praktiskt t aget 
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kan anses vara värdelös. föreslår utskottet att minimimåttet f~r siken 

skulle höjas till 35 cm, 

De nu föreslagna ändringarna av minimimåtten bliva lC~e Så genom

gripande, som det i första hand :f8refaller, på grund av den samtidigt 

föreslagna ärtdringen av mäthingsstittetl 

60 §. Med hänsyn till nedanstående motivering berörande 60a § och ut

skottets uppfattning om att denna paragraf skulle utgå, följer att 

ingen ä
1

hdring av 60 § ifrågakommer. 

60a , .§ ~ ! stöd av 41 § 2 mom. har landskaps styrelsen befogenhet att för

bjuda innehavare av fiskerätt att tillsvidare under tre år i sänder an

vända sig av sin fiskerätt eller att förordna om fiskerättens inskränk

ning, där behovet av påkallad fiskevårdssammanslutning icke kan fås 

till stånd. Denna landskapsstyrelsens befogenhet anser utskottet vara 

tillfyllest och minst lika effektiv att indirekt uppnå den avsikt, som 

åsyftas genom den föreslagna 60a §. Då utskottet sålunda icke finner 

det påkallat att därutöver införa det förferande, som avses i denna 

paragraf, föreslår utskottet att paragrafen skulle strykas. 

62 och 67 §§. Av utskottets ställningstagande ifråga om 60a § följer, 

att någon ändring av dessa paragrafer icke är nödvändi g , varför utskot

tet föreslår dessa paragrafer skulle förbliva oförändrade. 

68 §. Utskottet har beslutat omfatta förslaget om att denna paragraf 

skulle förtydligas samtidigt som dock kompletterin g en i anledning av 

60a § utgår. 

71 §. På grund av förefintliga transportsvårigheter för fisk från av

lägsna orter, särskilt i den yttre skärgården, har utskottet beslutat 

förlänga tiden för avyttrandet av fiskeförråd till fyra dagar. 

I anseende härtill och med omfattande av landskape styrelsens fram

ställning i övrigt föreslår utskottet därför vördsammast, 

att landsting et ville godkänna lagförs laget 

i följande lydelse: 
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L ~ n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapsiag·en om f.iskE; i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 10, 15, 17, 18; 23, . 
24, 31, 33, 41, 43, 55, 59, 68, 70-72, 74, 76, 84 och 87 §§ landskaps

lagen den 8 augusti 1956 om fiske i landskapet Åland (39/56)~ 23 § så

dan den lyder i landskapslagen den 12 april 1962 (17/62) samt fogas 

till lagen nya 18a § såsom följer: 

10 §. 
Den, som - - - - ~ ~ tjugo år. 

Ensamrätt, som avses i 1 mom., må icke beviljas för användning av trål 

15 §~ 

Vid fiske får ej användas: 

1) sprängämnen, skjutvapen - elektrisk ström; 

2) fisken enbart - ~ - - tillstånd därtill; 

3 ) 
4) 

5) 

6) 

tätare garnredskap än vad i 17 § angives; 

ryssja, katsa - - - - - ~ skäl föreligga; 

sådana föremål - - ~ ~ undantag ; samt 

öppen eld - locka fisken. 

17 §. 
I re:isl@p av garn skall minsta avståndet mellan knutarna eller garn

korsen, beräknat från dessas mittpunkt och då r e dskapet är vått och 

garnet utsträckt men ej spänt, ut göra: 

1) för fångst - - - sträckt garn; 

2) för fångst - - - - - - sträckt garn; 

3) för fångst av lax och laxöring 55 millimeter ell er 11 varv på 60 

centimeter sträck t garn samt för laxnät, vilka icke ära fästade i bott en 

eller i land (drivgarn), 85 millimet er; samt 

4) för fångst - - - - - - tjugonurnmers bomulls garn. 

I ryssja - - - - - sträckt garn. 

Bestämmelserna i 1 mom. avse ej ålryssja, håv- ell er garnredskap, 

varmed fisk upphämtas ur fi s kbragd eller fiskodlings damm, ej heller 

redskap, som uteslutande användes för fångst av agnfisk eller gärs. 

Nät, som brukas för sådant ändamål, får dock ej hava ptörre höjd än 

125 centimeter. 

Skall strömming -
I f jällfiskryssja 

8 millimet er. 

av ryssjan, 

Redsk9p av - - - - - ~ - somrnöjligt. 

18 §. 
I katsa -- - -- ----- ··- - - - - ·1 50 millimeter. 
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Mjärde av -- - - - - - - och kräfta. 
Katsas eller ryssjas ingängsöppning skall ovan vattenytan städse 

hållas tillsluten, ej heller må fiskredskap hålJas på iand på sådant 

sätt, att villebråd kan fastna eller fångas däri. 

18a §, 

Kortaste avståndet mellan spetsen och skafte~ i krokar på drivlinor 

och fasta linor för fångst av lax må ej understiga 19 millimeter. 

23 §. 
Gösen är fredad från och med den 16 maj till och med den 20 juni. 

Spinnf iske ~amt - - - nämnda förbud. 

På ort - - - - - - 25 juni. 

24 §. 
Kräftan är fredad och fångst av densamma förbjuden från och med ~en 

1 september till den 20 juli klockan 20.00. 

31 §. 
Fångst av undermålig fisk bör såvitt ~ö jligt undvi-kas •. Fisk anses 

som undermålig, om den icke fyll er nedan.rnämnd a mått från käkspetsen ti l ' 

ändan av stjärtfenan: 

lax 60 centimeter; 

laxöring 50 centimeter; 

gädda 42 centimeter; 

gös 37 centimeter; 

braxen 40 centimeter; samt 

sik 35 centimeter. 

Likaså är - - - - - - mellersta flik. 

33 §. 
Efter slutfö-rt - - -- - från vattnet. 

Vad i 1 mom. är stadgat, gäller även fångstred~kap och sådana ris

vasar, vilka kunna försvåra fisket eller eljest vålla olägenhet. 

41 · §~ 

Innehavare av - - - - - - fortbestånd tryggas. 

Bedriver innehavare av fisk erätt fiske eller kräftfångst på sätt • 

som äventyrar fisk- eller kräftstam.mens fortbestånd, eller tillåt er 

fiskelag användning av fångstredskap i alltför stort antal i samfällt 

fiskevatten, må landskapsstyrels en förbjud a innehavare av fiskerätt 

att tillsv~dare, under högst tre år i sänder, använda s i g av sin fiske

rätt eller ock förordna om fiskerättens ins kränkning. Lag samma vare, 

där andra föreskrifter för fiskets ordnande i samfällt fiskevatten 

i ck e iakttagas eller där av behovet på.kallad fiskevårdssammansiutning 

ej kan fås: till stånd, så ock där innehavare av fiskerätt i vatten , 
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som står i förbindelse med annans fiskevatten, bedriver fiske på sådant 

sätt,. att det länder annans :fiske till uppenbar skada eller utgör hin

der för annans åtgärder för det gemensamma fiskbeståndets bibehållande 

eller ökande i vattendrag, där vardera innehar fiskerätt. Förbudet må 

förordnas att gälla varje f i skerättsinnehavare, som är vällande till 

att fisket icke ordnas på sätt i denna lag åsyftas. 

Innan sådant 

Förbud, som 

:Delägare i "'l'l -

Ägare till -

- - i saken. 
- kommunens anslagstavla. 

43 §. 
ett f iskelag. 

särskilt stadgat. 

Fiskelaget åligger - - - - = icke äventyras. 

I sådant - - - - - - landskapsstyr2lsens granskning. 

Då samfällt fiskevatten är av ringa betydelse eller annat vägande 

skäl föreligger, äger landskapsstyrelsen rätt att fritaga delägarna 

från skyldighet att ordna fiskelagets verksamhet. Delägare må söka 

ändring i landskapsstyrelsens beslut. 

55 §. 
Hava icke delägarna i samfällt vattenomårde överenskommit eller i 

den ordning, som stadgas i lagen om vissa samfälligheter och därmed 

jämförliga gemensamma förmåner (FFS 204/40),fattat beslut om vatten

områdes nyttjande för annat ändamål än fiske och har vattenområdet ej 
~ 

heller . underkastats godemanriaf'ijrvaJ.l tning, må delägarna vid fiskelags-

stämma besluta i angelägenheter~ , vilka angå upptagandet av sten·, lera, 

sand,. malm eller annat dylikt fräti , lf?ttenområdet, vattenområdes utarren 
. : •it 

deri~g till flottnings.:-, u~plagring:s- el':l:-er annat ändamål, jakt och in-
samling av vattenväxter på detsamma; samt tillvaratagande av därstädes 

anträffat trävirke eller annat gods äv .~nsorn annan användning av området 

samt ersättning fö:r området eller för ·~~vändning av detsamma. Beslutet, 

beträffande vilket i tillämpliga delar är gällande, vad om fiskelags 

beslut är stadgat, må likväl icke avse längre t i d än fem år, försåvitt 

icke annorstädes i lag är annorlunda stadgat . 

59 §. 
Avtal om - - - - - - _anses erforderliga . 

I medlemmarnas röstetal och andel i sammanslutningens inkomster och 

utgifter må ändring senare göras medelst skrift lig t avtal medlemmarna 

emellan. Ändring må dock ej göras, förrän fyra år förflutit sedan sam

manslutningen grundades, såframt icke
1
ändringen föranledes av ny medlems 

inträde i sammanslutningen. 
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68 §. 

,. 
" / 
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Besluter delegationen att fiskevårdssammanslutningen skall upphörat 

skall sammanslutningens hopbragta egendom skiftas mellan medlemmarna , 

enligt envars andel i sammanslutningen, Medlem, som tidigare utträtt ~ 

skall erhålla den andel han då innehade. 

70 §. 
Vad i 50 § 2 mom. och 52 § är stadgat om fiskelag, skall äga mot

sva:rande tillämpning på fiskevårds.sammanslutning, därest beslutande

rätt en i frågor angående bedrivande av fiske på fiskelagets område vid 

bildandet av fiskevårdssammanslutningen ell er enligt senare avtal me l

lan medlemmarna i sammansl~tningen övergått från fis~elaget till fiske

vårdssammanslutningen. 

Tl. §. 
Fredad fisk~eller kräft a under dess fredningstid eller undermålig 

kräfta och undermåliga exemplar av fisk, skyddad av minimimått, må ej 

hållas i förråd eller för försäljning transporteras, säljas, köpas el

ler mot betalning serveras, med undantag av: 

1) fisk eller - - - - - undermåliga exemplar; 

2) i fiskodlingsdamm - - - - - - kräfta; samt 

3) fisk eller - - - beviljat tillstånd. 

Innehar någon vid ingången av fredningstid för fisk eller kräfta 

förråd därav, som tidigare blivit lagligen fångat, vare berättigad att 

innehava ; forsla och salubjuda detta förråd under de fyra första dygnen 

av fredningstiden eller, där förrådet utgöres av i frysinrättning förva 

rad fisk, under hela fredningstiden. 

Den, som - - - - - rätt därtill. 

72 §. 
Utom för - härför erhållits. 

Förekommer icke fisk- eller kräftart i landskapet i vilt till::tånd, 

är införsel av denna elle r av befrukta rom av den i och för inplante

ring i naturliga vattendrag tillåten endast med land skapsstyre l sens 

tillstånd. 

74 §. 
Landskapsstyrels e n äger - - - - - - ocn handel. 

Till förebyggande av smittsamma fisk- och kräftsjukdomars spridning 

eller för bevarand e av fisk- eller kräftbeståndet må landskapsstyrelsen 

för viss tid eller tillsvidare förbjud a ell er inskränka forsling, hå l

lande i förråd, salubjudande samt införsel till och utförsel frå n land

skapet av fisk och kräftor eller flyttning från en ort till e n annan 
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av beten och redskap, som använts till fångst, förvaring eller forsling 

av desamma. 

Där innehavare 

8 kap. 

Särskilda stadganden. 

76 §. 
- - - - - - om fiske, 

Önskar kommun, fiskevårdssamrnanslutning, fiskelag eller delägare i 

sådant, ägare av delat fiskevatten eller den, som arrenderat fiske

vatten, tillsätta edsvuren fiskevakt, avlägger vakten föreskriven ed 

vid den allmänna underrätt, inom vars dom.krets han har sitt verksamhets 

område, eller del av detta eller bo och hemvist. 

84 §. 
Vad genom - - - - - - tillfalla statsverket. 

Olovlig transport - - - tillfall a statsverket.· 

Förbjudna fångstredskap - - - - - - fiske obrukbara. · 

Saknas kännedom om ägare till egendom, som med stöd av denna lag 

lämnats till polismyndighet för förvaring e ller s om av myndighet ta

gits i beslag, och får ej polismyndigheten om honom kännedom inom ett 

år, må egendomen på åtgärd av myndigheten säljas,försåvitt den icke 

med stöd av 3 mom. skal l förstöras. Vid försäljningen influtna mede l 

tillfalla staten. 

87 §. 
Ej må någon med farkost överfara utanför allmän farled utlagt fiske

reskap , som utvisas av tydligt märke. Såsom sådant märke anses i salt

sjön kvadratformig flagga, ej understigande tre ttio centimeter i bredd 

och höjd, som är fäst i ändan på stång, vilken skjuter upp minst halv

annan meter ovan vattenytan eller annat lika högt fäst och tydligt 

synligt märke, samt i annat vatten stång, uppstigande minst en meter 

ovan vattenytan. Om märken, som böra användas under mörker, är särskilt 

stadgat. 

Virkesflotte e ller - - - - - är oundvikligt. 

Angående de - - ~ - särskilt stadgat. 

Denna l ag träder i kraft den 1 januari 1965~' 

Med stöd av landskapslagen om fiske i landskapet Åland utfärdade 

beslut och föreskrifter lända dock utan hinder av denna lag fortfarande 

till efterrättelse, tills de i behörig ordning ändras ell er upphävas 

eller deras giltighetstid eljest utgår. 

Sådant drivgarn för fångst av lax, som bevisligen anskaffats före 

denna lags ikraftträdande och vars maskvidd ej fyll er det i 17 § stadga-
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de måttet, må dock fortfarande användas un~er fem års tid med iaktta

gande för övrigt av stadgandena i denna lag. Likaså må sådan laxlina; 
0 

i vars krokar kortaste avst å ndet mellan spetsen och skaftet understiger 

det i 18 a§ stadgade måttet 1 fortfarande användas under tre års tid, ___ _.. ______ _ 

Mariehamn 1 den 14 mars 1964. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

w~~. 
Valter Nordas 

ordförande. 

sekreterare; 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas~ vicedrdföranden 

Viktor Arvidsson~ ledamöterna Börje Johans s ont Olof Lindström och 

Bertel Söderlund. 


