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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 8/1966 

med anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands landsting med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om fiske i land

skapet .~land (m 10/1966) och landstingsman Olof Jans

sons m.fl:s lagmotion med förslag till landskapslag 

om ändring av samma lag (m 4/1966). 

Sedan landstinget över förenämnda framställning och lagmotion inbe

gärt lag- och ekonomiutskottets betänkande får utskottet, som samman-

fört ärendena, härmed vördsamt anföra följande: 

Enär någon ytterligare utredning, om förbud mot vårfiske av gädda, 

som skulle vara så uttömmande, att den kunde övertyga alla åsiktsrikt

ningar, knappast kan framläggas inom rimlig tid och då såväl Ålands 

Fiskarf örbunds styrelse som delegationen för Ålands lantmannagillen an- d 

sett sig på vissa villkor kunna förorda ett upphävande av förbudet mot 

fiske under gäddans lektid, har utskottets majoritet ,med nedan angiven 

begränsning beslutat omfatta det i förenämnda lagmotion ingående lagför- 1~ 
slaget, som innebär ett upphävande av förbud mot vårfiske. 

Då spinnfiskeförbudet infördes väckte detta förbud rätt stor ovilja ]1

11 

särskilt bland skärgårdsbefolkningen. Men då såsom en "biprodukt" av för-

budet tillkommit att sjöfåglarna lämnats i fred och icke störts under I 

häckningstiden på holmar och längs stränderna, har också denna befolk- \ 

ningsgrupp numera helt accepterat ifrågavarande förbud. Ett upphävande 

av särskilt spinnfiskeförbudet skulle därför enligt utskottets uppfatt

ning icke få ske helt utan bör under tiden 15 april - 15 juni endast 

spinnfiske från båt tillåtas för att därigenom sjöfåglarna beredas möj-

lighet till ostörd häckning. 

Ehuru det enligt utskottets mening icke klart kan givas besked om 

huruvida fiske av gädda under dess lektid skulle medföra en betydande 

nedgång av gäddstammen, är det dock enligt utskottets uppfattning av 

särskild vikt att de negativa följder, som kunde uppstå genom upphävan

det av nämnda förbud motverkas genom att romkläckningen vid landskapets 

fiskodlingsanstalt intensifieras och borde därjämte möjligheterna för 

inrättandet av en andra romkläckningsstation någonstans ute i skärg~r-

den undersökas. 

Minoriteten av utskottet bestående av ledamoten Söderlund föreslår 

för sin del lagmotionens förkastande, enär han anser att förbudet har 

en avgörande betydelse för gäddstammens bestånd. 

Utskottet har icke ansett sig på grund av framställningen kunna taga 

ställning till frågan angående införande av fiskekort i landskapet, enär 
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denna icke direkt beröres i lagförslaget 1·· men önskar utskottet dock i 

detta skede säsoni sin äs i k t f rainhålla$ att de olägenheter, som inf öran

det av f iskekor.t me df'ör ;. icke på något sätt m-ot 'sva'.tar de fördelar , som 

kan anknytas till ett dylikt system . 

Ett åte rinförande av s trömmingsryssjan bland i evliga fiskredskap in

nebär samtidigt risk för ökad fångst av undermålig fjällfisk med åtf öl

jande skCl.deverkningar. Särskilt med hänsyn till at t en stor de 1 av ström- 1
1 

mingen avyttras till minkodlarna föreligger också samtidigt frestelsen 

att taga vara på sådan undermålig fisk. Det synes därför vara skäl för 

landskapets fiskerikonsulent och instruktör att genom effektiv upplys

ningsverksamhet bringa stadgandena i 21 och 32 §§ i landskapslagen om 

fiske till den fiskande allmänheten s kännedom samt för myndigheterna 

att noggrant övervaka att dessa bestämmelser under fiske med strömmings

ryssja iakttage s . I sagda paragrafe r f öreskrives nämligen förbud för så

väl att utlägga strömmingsryssja på plats, där jämväl annan fisk kan 

fångas i nämnvärd grad, som att taga vara på oskadad undermålig fisk . 

I anseende till vad ovan anförts och sålunda omfattande såväl land

skapsstyrelsens framställning och däri ingående lagförslag som motionen 

och däri ingående lagförslag i övrigt får utskottet vördsamt föreslå 

att landstinget måtte antaga lagförslaget i 

följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Ä.land. 

I enlighet med Å1ands landstings beslut ändras 15, 17, 23 och 25 §§ 
landskapslagen den 8 augusti 1956 om fiske i landskapet Åland (39/56), 

15, 17 och 23 §§ sådana de lyda i landskapslagen den 1 juli 1964 (31/64}, I 
såsom följer: 

§§ 15, 17 

(Likasom i landskaps s tyrelsens framställning). 

§ 23. 

Under tiden från och med den 15 april till och med den 15 juni är 

det förbjudet att från strand idka spinnfi ske och annat fiske med drag 

i saltsjön. 

Få ort , där ej inom 2 år ef.ter denna landskapslags ikraftträdande 

vidtagits av landskapsstyrelsen godkända lokala skyddsåtgärder för lek

braxen, kan landskapsstyrelsen förbjuda fångst av braxen under tiden 

från och me d den 25 maj till och me d den 25 juni 

§ 2 5 . 
(Likasom i landskaps s tyrel sen s fram s t ällning). 
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Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966 . 

Mariehamn, den 17 mars 1966. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnarg 

O/aee;~!t~ 
Valter Nordas 

ordförande. 

\tlc~ 
Sune Carlsson ./. 
sekreterare. 

Närvarande i utskottetg ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

Viktor Arvidsson samt ledamöterna Börje Johansson, Olof Lindström och 

Bertel Söder lund . 


