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Till Ålands 
Landsting, 

Gäddan, "havets ör " .. :le institut . . . n ,ar en rovfisk,som hittills av de la.gstiftan-ionerna eJ varit föremål 
för omvårdnad.Emellertid har man un-

der de senaste årtionde •.. 
na saval 1 Finland som Sverige på enskilda korpo

rationers init• t· . ia lV begy_nt vidtaga 
rationell.'.\ åtgärder för att upprätt-

hålla -och t o f • .m. örnk~ .gäddstamrnen, I 
österJotten och Nyland ha experi

på konstgjord väg befrukta gäddrom, 

ment, blivit gjorda för att 

Om gäddfisket yttrar 1911 års Fiskerikommitte i sitt betänkar.de JLa,
11
Uti en del av Ålands k .. • s argard, där gäddan står högt i pris på grun~ av den efterfrågan, denna fisk röner i Stockholm, ~ar redan länge existe• -rat en genom ömsesidig överenskommelse mellan fia l{a:rnna upprätthållen 3äddfredning i lektiden. Nekas kan ej heller att detta exempel förnufti §;"i 11is borde föl"jas även å andra orter i skärgården, där f ångst av gt:dda ti1 . avsalu spelar en större roll, men denna fisk genom en skoningslös fångst under lektiden h.o,h, utrotas, Utan tvivel skulle fiskarna å de flesta skärgårdsorter finna sin uträkning i 2.tt bed11 iva gäddf i ske blott på sensornmo.ren, hösten och vintern, då gäddan i s'.:.äderna betalas bäst ,men fre :ia denna fisk under våren och försommaren" , 
Liksom de flesta andra hos oss föreko~nrnande fiskslag är gäddan en brockvattenfisk, d.v .s .en fisk, som lever både i sött och salt vatten . 

V).
. d fasta Finlands kuster bedrives gåddfisket vårtid, då gäd

jver allt 

Sl
·g till a··1var, åar och_ bäckar för att i sött, grunt och varmt 

dan söker 

vatten 

i r man 

förrä tta leken. Vid mynningarna av ifrågavarande älvar och bäckar under höstsommaren i tillfälle att betrakta s å pass stora och t ä -
S

om då äro stadda på vandring ut till havs, att man på 
~a gi ddyngelstim, 

kan se bottnen genom ynge lstimmet~ Det egendomliga är 
långa sträckor ej 

gäddor sedermera på hösten fullständigt fly 
att såväl yngel som större 

där fisket om våren varit intensivt och gi
från nyss antydda trakter, 
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Här i Ålands skäro-ård äi-
0 spätt gäddyngel ytterst sällsynt. 

Men att gäddan även i Åla. d .. 
n 8 

oppna och på strömdrag l"ika skärgård vand·· 

:..•a.r under lektiden mot str·· d 
an erna, följer sin naturliga instinkt och 

parvis med mogna fortpla.ntningsorga.n söker lekplatser (dock i regeln på 
djupare vatten) är ett faktum. I Brändö och Kumlinge kommuner, där, så~ 
som ovan är antytt, reda.n länge existerat en genom ?msesidig överens
kommelse mellan fiskarena upprätthållen gäddfredning under lektiden, 
har man genom en snart hundraårig praktik v-unnit den erfarenhet, att på 
de ställen, där gäddan fångas under lektid0n, dat sedermera under årets 
1opp är lönlöst att hålla bragder för gäddfi\.ng,r.:,. 

b .. .. o anr·o·rda, anhålla 

Hänvisande till de motiv, som ,a!' uvan ar undertecknade att Ålands Landsting ville besJ.-..i·-:.a om att gäddan i Ålands 
r ·· bjuden 

skärgård bleve fredad och fångst med de.rf~r avsedda -red.skap or · 
. ~ år framåt, 

d 30 . ~i förslagsvis kem 

från och med den första maj till en . Jil. , 

And. Forsberg F, \'j • österl·.md.. 


