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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 4/1986-87 med an

ledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om fiske 1 landskapet 

Åland. 

Landstinget har den 12 november 1986 inbegärt lag- och ekonomiutskottes yttrande 

över nämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört fiskaren Stig-Olof 

Karlsson, fiskeriintendenten Carl Storå och fiskerikonsulenten Magnus Westling, får 

( med anledning härav anföra följande. 
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I framställningen föreslås att användningen av ett nytt slag av fiskeredskap, så 

kallad laxfälla, görs beroende av särskilt tillstånd frän landskapsstyrelsen för att 

det för sysselsättningen så betydelsefulla havs- och kustfisket på Åland i så liten 

utsträckning som möjligt skall drabbas av inskränkningar med stöd av konventionen 

rörande fisket och bevarandet av de levande tillgångarna 1 Östersjön och Bälten. 

Som framgår av landskapsstyrelsens framställning är den så kallade laxfällan en 

ryssja försedd med en eller flera ledarmar som, enligt vad utskottet fått erfara, 

kan vara mellan 150 och 800 meter långa. Vanligtvis är ryssjorna försedda med 

ledarmar som är ca 500 meter långa. Denna storlek gör, enligt lag- och ekonomiut

.skottet, laxfällan tlll ett mycket specifikt redskap som inte kan jämföras med 

övrlga i landskapet använda fiskeredskap. 

En \•lktlg förutsättning för att lax- och havsöringsbeståndet 1 Östersjön skall kunna 

bibehållas också i framtiden är att villkoren för den naturligt reproducerande laxen 

förbättras. Den naturligt lekande laxen behövs nämligen vid fiskodling eftersom 

den odlade fisken i annat fa ll på lång sikt förlorar vissa livsviktiga genetiska 

egenskaper. Av denna anledning har olika nationella skyddsätgärder vidtagits bland 

Östersjöstaterna. Efter som undersökningar visar att fångsten l de åländska laxfäl

lorna tidvis utgjorts av upp till 40 procent naturligt reproducerande lax anser 

utskottet, liksom landskapsstyrelsen, att åtgärder bör vidtas också från åländsk 

sida. Enligt vad utskottet fått erfara innebär de aktuella och allvarliga diskussio

nerna om bindande kvotering av fisket i Östersjön att dessa åländska åtgärder med 

det snaraste bör vidtas. 
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tiH i framställningen föreslagna l 5a § fogat ett tillägg i syfte att 

tiHståndsglvnlngen. Mot bakgrund av att använd

tlUståndsregleras i syfte att skydda den naturligt 

och ekonomiutskottet att landskapsstyrelsen vid lagens 

tillämpning i hand bör ta hänsyn till lämpHgheten av platsen för laxfällans 

men att tiUstånd l forskningssyfte kan beviljas också för utplacering pä 

vattenområden. Dock bör dessa tUlstånd tidsbegränsas. Vem som äger 

använder laxfällan bör enligt utskottets mening vara av underordnad betydelse. 

Ikraftträdelsestadgandet föreslås också ändrat. Ryssja jämte ledarmar som utsatts 

den 1 september 1986 får av den som utsatt ryssjan användas tillsvidare. I 

gengäld måste dock platsen för dessa ryssjor vara sådan att ryssjan inte på ett 

påvisbart sätt stör den naturligt reproducerande laxens vandring. DärtHI är 

användningen av dessa redan befintliga ryssjor förenad med skyldighet att på 

begäran tiU landskapsstyrelsen lämna uppgifter om fisk som fångats i ryssjan. 

Med hänvisning tlll det ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland 

(Ingressen lika som i framställningen). 

15a §. 

Ryssja för fångst av lax och havsöring fär användas endast med särskilt 

av landskapsstyrelsen ~ . .el~ts där ry:ssjan inte l?å ett påvisbart sätt ~~ÖJ 

(2 mom. lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 april 1987. Ryssja jämte ledarmar som utsatts 



- 3 -

den 1 1986 av den som utsatt ryssjan användas tiHsvidare 

ryssjan tidigare bevisligen varit utsatt såvida platsen 

anmälan härom görs till 

Mariehamn den 4 december 1986. 

På. lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Björklund, viceord

föranden Lönn samt ledamöterna Lund, Mattsson och Söderholm. 


