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Ltn. Ph • . Eklöws m.fl:s spörsm81 till Talmannen ang~ende 

behandlingen av landskapsstyrelsens framställning angAende 

fiske. 
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err Talman. 
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ades till underteck-

, i försäljningssyfte 

gädda. Landskaps-
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göra ett med stöd av 

lfö+ut satt spörsmål, 

anhåller jag härmed vördsamt, att Talmannen, på tid som anses lämplig 

men helst före det landskapsstyrelsens framställning m 6/1964 angå

ende ändring av landskapslagen om fiske upptages för tredje behana

ling, ville till landstingets kännedom bringa nedanstående svar. 

I gällande landskapslag om fiske stadgas i 23 § 2 mom.: "Spinn

fiske samt annat fiske med drag är förbjudet från och med den 20 

april till och med den 15 juni. Under denna tid ä~ det förbjudet 

att utan tillst~nd av landskapsstyrelsen forsla, i försäljningssyfte 

förvara, sälja, köpa eller mot betalning servera gädda. Landskaps-
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ALANDS LANDSKAPSSTYRELSE 360 
LANTRÅDET 

4 april 64. Till Landstingets Herr Talman. 
Marlehamn, den .. .. . . ....... 19 5 ...... . 

N:o .. r! .. ~ .. ~ 

Vid landstingets _plenum . den 26 mars överlämnades till underteck

nad i bes~yrkt avskrift en av landstingsmännen Eklöw m.fl. till 

Talmannen inlämnad, icke dagtecknad skrivelse. Skrivelsen, vars 

innehåll framgår av bifogade avskrift, utmynnar i frågan: 

Kommer Herr Lantrådet att med beaktande 

av dessa synpunkter ·vidtaga sådana åtgärder 

som leder till att Landskapsstyrelsen på nytt 

omprövar frågan? 

Då skrivelsen uppenbarligen är avsedd att utgöra ett med stöd av 

stadgandet i landstingsordningens § 43 mom. 2 förutsatt spörsmål, 

anhåller jag härmed vördsamt, att Talmannen, på tid som anses lämplig 

men helst före det landskapsstyrelsens framställning ~ 6/1964 angå-

ende ändring av landskapslagen om fiske upptages för tredje behana-

ling, ville till landstingets kännedom bringa nedanstående svar. 

I .gällande landskapslag om fiske stadgas i 23 § 2 mom.: "Spinn

fiske samt annat fiske med drag är förbjudet från och med den 20 

april till och med den 15 juni. Under denna tid ä~ det förbjudet 

att utan tillst~nd av landskapsstyrelsen forsla, i försäljningssyfte 

förvara, sälja, köpa eller mot betalning servera gädda. Landskaps-
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styrelsen må dock, om skäl föreligga, förkorta tiden för nämnda 

förbud.'-' 

Såsom spörsmålsställarna i sin skrivelse framhålla har landskaps

styrelsen under många år med stöd av bemyndigandet i ovananförda 

23 § 2 mom. i landskapslagen om fiske medgivit i lagstadgandet för

utsatt tillstånd. Under senaste år beviljades sålunda tillstånd 

åt ca. 300 gäddfiskare att fiska och försälja sin fångst samt åt 

11 fiskuppköpare att köpa, transportera och försälja gädda under 

den aktuella tiden. Såsom villkor för tillståndet har gällt att 

de fångade gäddorna skulle rom.kramas för fiskodlingsändamål. Den 

årliga volymen av under "lektiden" fångad gädda har av fiskeritjänste

männen uppskattats till omkring 20.000 kg. I sammanhanget bör också 

namnas ·att landskapsstyrelsen på grund härav, d.v.s. på grund av 

att den medgivit dessa ansökningar om tillstånd, från många håll 

rönt skarp kritik. 

Spörsmålet har framställts "med beaktande av att gäddstammen ej 

har konstaterats minska utan snarare ·. tvärtom." 

För undertecknad är det icke bekant på vilka uppgifter eller ·vilka 

undersökningar detta konstaterande är grundat. En jämförelse med 

den av fiskeritjänstemännens vid landskapsstyrelsen sammanställda 

fångststatistiken visar en helt annan alarmerande utveckling. Det 

är självfallet mycket svårt att bedöma fiskbeståndets storlek, obe

roende av vilket fiskslag det gäller. Fångstvolymen torde emeller

tid, om villkoren i övrigt äro likartade, någorlunda angiva bestån

det. Man måste utgå ifrån, att fångstmetoderna under de senaste 

åren utvecklats genom tillkomsten av effektivare redskap. · Trots 

detta eller kanske just på grund därav ser situationen allt annat 

än ljus ut. För att åskådliggöra situationen på det område, som 

nu är ifråga, må följande, i landskapets officiella statistik kun

gjorda -siffror anföras beträffande den årliga fångstvolymen av gädda 

och sik: 
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1960 Gädda 289.000 kg Sik 202.000 kg 

1961 Il 281.000 Il Il 202.000 Il 

1962 Il 210.000 Il Il 126.000 Il 

1963 " 198.000 Il Il 77.000 Il 

Det är icke möjligt att entydigt och absolut angiva orsakerna 

till fångstvolymens för nämnda fiskslag markanta nedgång. Orsakerna 

kan vara flere och en längre serie kan måhända visa lyckligare 

siffror. 

På grund av den kritik, som förekommit mot landskapsstyrelsens 

ti'digare tillståndsgivning och med beaktande av den utveckling, som 

ovan anförda siffror utvisa, beslöt landskapsstyrelsen den 15 janu-

ari att för år 1964 icke bevilja i nämnda lagrum avsedda tillstånd. 

Sedan landskapsstyrelsens beslut kommit till allmänhetens känne

dom har Ålands Fiskarförbund, samlat till fiskardag den 21 mars, 

anhållit om, att landskapsstyrelsen måtte ompröva sitt beslut i 

ärendet. 

Skrivelsen från Ålands Fiskarförbund har behandlats vid landskaps-

styrelsens sammanträden den 25 mars samt den 1 april. Landskapssty-

relsen har tillsvidare icke fattat något nytt beslut, men vid samman-

trädet den 1 april erhöll lantbruksavdelningen i uppdrag att i sam

råd med fiskeritjänstemännen uppgöra och till landskapsstyrelsen 

inkomma med förslag till nytt beslut beträffande detta ärende. 

Med hänvisning till ovanstående får jag såsom äskat svar vördsamt 

meddela 

att landskapsstyrelsens ovannämnda 

beslut den 15 januari snarast möjligt kom-

Lantråd Mm;) a2:; till 
tkijffa~sson 

förnyad behandling. 


