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LAGUTSKOTTETS betänka nde * 29/1950 med anled-

nine av landskapsnämndens framställning till' ~ 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

angående utmärkning av drivande fiskredskap. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landsting et 

inbegärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast fram-

hålla följande: 

Mot landstingets behörighet att lagstifta i ämnet synas inga an

märkningar kunna framställas, ty · fråga är ju om sättet för utövan

de a v fiske utav visst slag. 

I anseende till frågans stora -betydelse är det ej heller skäl 

att s ammankoppla densamma med.en framtida revision av hela fiskeri-

l agstiftningen, ty även om frågan därom i närmaste framtid blir ak- · 

tuell även i l a.ndskapet, kan det räcka länge innan revisionen blir 

genomförd. Då ett uppenbart lagstiftningsbehov nu föreligger och 

hinder icke möter mot antagande av l andskapsla g i ämnet, anser ut-

skottet framställningen v a ra behövlig. 

Vad sedan själva lagtexten beträffar , så är det enligt utskot-

tets uppfat t ning nödvändigt att föreskriva, att flaggorna skola v a ra 

styva, så a tt de icke i lugnt väder hänga ned längs käppa rna eller 

som väta fa l l a ihop. 

Utskottet, som i lagtexten gjort vissa stilistiska ändringar, 

får därför för l a ndstinget vördsammas t föreslå, 

att l a ndstinget ville godkänna lagförsla get i 

följande lydelse: 

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

an&ående utmärkning av driyande fiskredskap. 

I enlighet med Ålands l a ndstings beslut stadgas: 
I 

Driva nde linor och garn, vilka flyta på vattnet, skola utmärkas 

med käppflöten, mätande från vattenytan till toppen två meter 



och f örsedda i toppen med en fyrtio centimeter lång och trettio 

centime t er hög styv sva rt f lagga och· placerade på h ögs t en kilome .. 
. . 

t ers avståli från va r andra. Redska pens bägge ändar skola utmärkas 

med käppfloten av samma höjd, försedda med två styva svarta flag
0
c 

mätande fyrtio centimeter i längd och tjugo centimeter i höjd och 

anbragta på ett avstånd av trettio centimeter från va randra . 

Under den mörka delen av dygnet skola drivgarnen a lltid .vara 

fäst a de vid fiskekutter, och varje nätlänga bör dessutom föra två 

på käppa r anbragta lanternor med vitt ljus, en i längans ända och 

en i mitten. 

Angå ende de ljussigna ler, som å fiskefartyg och fiskebåt ar b örc 

användas, är särskilt stadgat. 

Iviariehamn den 21 november 1950. 

På l agutskottets vägnar: 

__ 4n, ..... ~. 
Tar Brenni • 

Närvarande i utskottet: Tar Brenning, ordförande ·, Herman Mattss on, 

J an Erik Eriksson, Paul Pävals och J.A. SjBblom. 


