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Ärende 
Landskaps styrelsens 
svar med anledning av 
ltm Leo Sjöstrands enkla 
fråga om yrkesfiskets 
fortbestånd på Åland 

Laxf iskef örbudet som infördes i Finland i medlet av september 

i år grundar sig på att den laxkvot för år 1993, som den 

internationella fiskerikomrnissionen för Östersjön rekommende

rade, hade överskridits. Varken kvoten eller fördelnings

grunden hade godkänts av den finländska delegationen i 

Warszawa, i vilken en åländsk representant ingick~ Kvoten 

godkändes senare av Finland på politiska grunder utan att 

landskapsstyrelsen hördes. 

Landskapsstyrelsen har både skriftligt och muntligt påtalat 

ett flertal gånger, till jord- och skogsbruksministeriet, att 

en regional laxkvot för Åland bör ses som en förutsättning 

för planeringen av laxfisket och som ett viktigt led i för

verkligandet av en egen åländsk fiskeripolitik i enlighet med 

självstyrelselagen. 

Eftersom landskapsstyrelsen inte kunde påverka vare sig be

slutet om laxkvot eller beslutet om fiskeförbud har land

skapsstyrelsen med kraft framfört att även de åländska lax

fiskarnas inkomstbortf all bör betalas av jord- och skogs

bruksminister iet. 

Vid förhandlingarna i Warszawa i år om kvoter för 1994 var 

Finland det enda land som inte kunde godkänna den föreslagna 

laxkvoten. Finland bör nu inom 90 dagar efter det proto-
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kallet skrivits skriftligen förkasta eller acceptera för

slagen. 

Eftersom det under rådande osäkra omständigheter är orealis

tiskt att utforma ett fiskeripolitiskt program för Åland har 

landskapsstyrelsen som målsättning att i samråd med fiskar

organisationen och f iskhandeln anpassa och utveckla fiskeri

näringen i enlighet med EES-avtalet och ett eventuellt EG-av
tal. Detta innebär att fisket och fiskindustrin bör anpassas 

till tillgängliga resurser. Det direkta stödet till 

strömmingsf isket bör avvecklas gradvis till utgången av år 

1996. Transportstödet och lagringsstöd torde däremot kunna 

utvecklas som regionala stödformer. 
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