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SJÄLVSTYRELSEPOLITISKA NÄMNDENS YTTRJu'TDE 
över landskapsstyrelsens vid landstingsåret 
1974-75 enligt 32 § landstingsordningen 
avgivna redogörelse. 

Landskapsstyrelsen har den 14 novewber 1974 till självstyrelse
poli tiska näilllden läwnat i 32 § lana&ingsordningen förutsatt redo
görelse. Redogörelsen avser perioden 1.11 1972 - 31.10 1973. Själv
styrelsepoli tiska näwnden, soLl i ärendet hört lantrådet Alarik Hägg

olou' får anföra följ ande. 

§Eråklagstiftningen. 
Självstyre1sen, bakgrunden till denna sawt de faktiska förhållandenn 

er vid handen att landskapet Åland i språkligt avseende är enspråkigt 
venskt. Någon speciell språklagstiftning utöver de i självstyrelse

en fugäende bestäwfilelserna och regeringsforaen~ allwängiltiga stnd-
ianden har därför icke avsetts koDua i fråga eller ens nödvändiga. 
ligt näwndens uppfattning kan heller inte i rikets språklagstift

ning intagas bestäwwelser i andra avseenden än vad självstyrelselagen 
och :regeringsforoen uttryckligen stadgar. ForL1ell t saknas ei:iellertid 

d själ vstyrelselagen stadganden som skulle fastslå detta förhållande 
och denna ouständighet kunde ge upphov till :oissuppfattningar 011 lnnc1-

akapets språkliga karaktär och om tilläopningen av rikets språklag
atiftning. Det finns därför enligt näl:mdens uppfattning anledning att 
i kowwande revision av självstyrelselagen uppwärksawwa detta förhål-

Re~resentation i nationella och internationella organ. 
Självstyrelsepoli tiska näLmden noterar såsoo värdefullt att olika, 

riks:u.yndigheter vid tillsättande av expertgrupper och kowuitteer för 
frågor där landskapet har lagstiftningsbehörighet eller annars intres
sen att bevaka ger landskapsnypdrigheterna tillfälle till representa
tion i berörda organ. När det gäller internatirnella frågor såsow t.ex. 
Östersjökonventionen och dess tilläwpning, där landskapet har lag
stiftningsbehörighet inoD sitt oDråde~ bör det anses riktigt att land-
skapet finnes representerat. 

Allwänt kan också konstateras att landskapet bör beredas tillfålle 
att bli representero.J. i U.ylika set.'.:.1wc_nhang.. . , 

Själ vstyrelsepol ti ska näwnden finner dock anledning påpeka att ua11 

s.~0l'de särskilja foruerna för val av representanter eller i:ledleuwar be
.Joende på oD organets uppgift direkt avser ett landskapet tillkoL:uande 
lagstiftnings- och förvaltningsowråde eller ow landskapet enbart har 
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ett intresse att bevaka. I förstnäonda fall bör vale t .~ ·~epresen
tnn t ankowr:m på landskapsIJyndighetrna li.ledan, i det senare fallet, det 
vore sakenligt om förslag till representant göres av landskapsstyrel
sen till de riksIJyndigheter soo tillsätter organet i fråga. 

Med hänvisning till det ovan anförda får självstyrelsepolit:i3ka 

näBnden vördsaot föreslå 

MariehaIJn, den 13 

att Landstinget oåtte överbringa detta 
yttrande till landskapsstyrelsens kännedow. 

januari 1975. 
På självsty~sepolitiska näondens 

~~ 
vägnar: 

Folke Woivalin J 
talr.mn 

sekreterare. 

Närvarande i näunden:ordföranden Woivalin, viceordföranden Dahl2an 
s3.Dt ledruJöterna Olof Jansson, Arvidsson (del vis") ·. och Wilen saut 
ersättaren Göran Bengtz (delvis). 



'1~i2.l Själ vstyrelsepoli tiska niirunden. 

Enligt 32 § lDndstingsordningen skall landsk.::i.pss·tyrelsen i börj 8.Il 

voX'J t=:' la::.idD ~;.;_ng 1ö.w1c, en sk:1:j_ftlig .redogörelse -till själ vstyrels::~ 

sJca n~iDnden o:w de själ vstyrelt:>=:poli tiskn f:cågor 9 som väsentligt 
'"'"1·dqkpnetc -Pc"~yA'n·ttY!i·og·""'"'···11i· g·:::i ,n'-öt+-i '"'11•=>+ 0 .,,, L"'nnskan:"'c1 ··~·,7-___ ....... '·-1 ·~:-_.vt" -·h..J - "---~· .i..•-'-- 01...::;J. Ll -..c.CJ.. v-1...5 ._. _iv ...... • U .·- l:'")!) LJ 

relsen får da:rför lful.no. ned.2.nståcmde redogörelse gällc:u1de perioden 

197:3 - ::;:L 10 lS? Li o·:,1 sådci,na å tgtiJ:-der och ini tici.ti v som f:rån 

nuri t underhondlingo.::i::- Ded cJ.le:c utlå-to..nden ··~ill rnync1igheter utanför 

iandskapei., livensou del tagande i internationsllo. organs arbete. 

s_:e1äLrJ.gE..§"1:.~f.~:12AnJ{gn • 
Justitieuiriste:ciet anhöll i skrivelse den 6 novecber 1973 oD 

londske .. psstyrelsern=: utlå t:::rnde öve:r betänlrnndc e::rvc;i vet ov koEEJi tteYJ 
för j1 1_:::;te:cirg uv spr&klagotifm ingen. I iJ.tlå tsndet? sorn gavs den 11 

underströks stirskilt ott språklage::J 

tilli:il"]pnins på 

37 och 38 §§ sjtilvstyre~selagen reglerar statsnyndieheter~as 
n ;', ~ l I Dd ;.,; [°t e-.L~ f""i'.)-ef:\ l--1 "" 0"('11 c, ~-1 '' c_, 'c··,::i 1·1r:1P1 P e ..,., i c1r <"" -·~-i l 1 rj-,-;i·r11""; t:U 11..-. _., ' L'·'·.:::i _, .,_lJ.: H_c. .. _ ....... ~c....i.tQ ~." ... _1,_J I'-~._..;._.; t_ • ., -...!..- ~--L..~-:J ,_J.... ...... -·0 0-..,. ·~· • .' .. --(-.J.llt ... ·-

2e1c.ge:'.1 

srrål::lagen slru:lle 

fogCLs ett :Jytt 2 nom, ~ enlict vilket sistniir:mc1a lo.g icl::e okulle &t;:1 

tilläDpning i landskapet Ala:1cl? såvida ej av s jäl7styrelselae;2n för 

Al!JJJd c::.nrn.-;:~ föl ;i er. 
De1111a anhålla11 lf:iurnades dock utan avseende i regeringens p~::'opoci· .. 

riksdagen i tirendet. I propositionens ~otivering konstato

att språklagen del vis g.:iller p5. Ål2nc1 utan att det :1äi:'mnre 

angc;s -'cill -1.:-ilka dcJ.2r cl.ett.'J. iir faJ.let, 

I J..21.ndskapsstyrelsens utlå tancl.e m:icl erströks också risken för att 

utfor1m:intz0:1 av fö:::slaget till en ny 12 § i språklagen kunde irn1ebär::t 

en föx-sij1:.i.ring av den sver.s:rnpråkiga servic2n :från statcEiynd:Lgheternas 

och domstolarnas sida. 
I:2.gtiI1dringe11 gcnorngår för 11är,12:.~nr3de j}el1nnc1line i riksdagen. Rilrs-

dagens grundlc:~gsutskott har hiirv:Ld i sitt beti:irika:ncle i frä<';a ou1 sp:riik

förhållancleno, i lo.nclslmpet Alo.nd hä21viso:t till stc.c1ganden'.1 i sj:ilv

styrelselagen för ÅlnnJ, ett utto.lande sou i högre gro.d ~n regeringens 
ål~i.rn1skt håll f.'ramf örts i_ 

SUltei:. L,-,1..,c'Jolr"1["'"'.:'·'."'-'-crro:i' 0 en for-1-..,.;.;-'-+er Sl.l"·'"' nn~+,_~:::ing_ni"ng'"'~-~ n·c' -!; ffi . ..:ienn.<> 0 .._:,..:.. ..... -wO..<_:,_t..,...,t-'l·~·i...") Li-.)~- t..::.::...L.)J Uk_•(..v V u -l'-""' ._..... .....,,. '-'- ............ .Jo - C-t... .__... ,,_ '-"' \...l. .... --~"' 

fråga ytterligare klarlned. 
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'o:rdbruke ts regi ona,lc;'LJ:)ri ss. töd. 
if,.~ I de senaste årens statsförslag har upptagits medel för regionalt 
~prispolitiskt stöd till jordbruket. En del av detta stöd har utbetalats 

i forrJ av utvecklingsor;:irådesstöd. Då statsrådet i sitt beslut (701/72) 
om prispolitiskt stöd inom utveckli:ngsområdena under år 1972 lämnade 
jordbrukarna i Föglö och vissa delar av Vårdö utan sagda stöd, anhöll 
landskapsstyrelsen den 28 oars 1973 att jord- och skogsbruksmirmte
riet iu.åtte avge utlå-Gai.1de rörande erläggandet av sagda stöd ur land

skapets ordinarie medel. 
Saotidigt gjordes följande framställning rörande den framtida för

valtningen gällande olika regionalpolitiska stöd: 
, .. 

11 Enligt självstyrelselagen för Åland (FFS 670/51) har landstinget 
stöd av 13 § 1 mom. 8 o. 9 punkterna lagstiftningsbehörighet i ären

den rörande jordbruket. Härav följer att jämväl jordbruksförvaltningep 
tillkorJIDer själ vstrelsemyndigheterna. 

Lagstiftningen rörande ekonomisk-politiska åtgärder inom den övriga 
delen av näringslivet regleras genom landskapslagen av den 2 juli 1970 
or:J frärajandet av landskapet Ålands ekonoraiska utveckling åren 1970-
1975. DäreE1ot har de regionala stöden inow jordbruket icke reglerats 
genom landskapslagstiftning. Landskapsstyrelsen har likväl sedan år 
1955 i stöd av ett landstingsbeslut handhaft skötseln av det bidrag 
sow erlägges för transport av :wjölk från våra skärgårdskommuner. 

Eftersom förvaltningen inom såväl jordbruket som då det gäller 
regionala ekonomiskt-politiska stöd ankomw.er på självstyrelse:wyndig
heterna och det även raed tanke på de särförhålla:nden som råder i vårt 
skärgårdslandskap synes mest ändaw.ålsenligt att utbetalningen av regio
nala stöd skötes inom självstyrelsens raw 9 anhåller- landskapsstyrel
sen härmed vördsamt, 

att jord- och skogsbruksministeriet i komaande beslut rörande 
olika regionala stöd till jordbruket uttryckligen anger 9 att besluten 
icke äger tillämpning i landskapet Åland, och därmed möjliggör för 
landskapsmyndigheterna att fatta motsvarande beslut rörande Åland. 11 

Jord- och skogsbruksministeriet inbegärde Ålandsdelegationens och 
jordbruksstyrelsens yttranden i ärendet. Ålandsdelegationen owfattade 
i sitt yttrande landskapsstyrelsens framställningar. Jordbruksstyrel
sen konstaterade att eftersom det prispolitiska stödets totalbelopp 
och regioner bestämmes i enlighet rJed lagen ori1 lantbruksinkomst så 
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~an Ålands landskapsstyrelse inte skilt för sig besluta om stödets 
storlek och de regioner som erhåller stöd. Själ va utbetalningen av 
stödet kunde dock på vissa villkor överföras på landskapsstyrelsen. 

I sitt svar av den 20 maj 1974 meddelade jord- och skogsbruks
winisteriet "att i den I:.1ån det är fråga OIJ.1 olika regionala stöd för 
utvecklingsområden för år 1972 inom Föglö kommun och i den del av 
Vårdö kommun som enligt statsrådets beslut av år 1972 (701/72) har 
länmats utan stöd, anser :winisteriet a,tt en utbetalning av ett mot
varande stöd av landskapets egna medel är en angelägenhet som an

kommer på landskapet. En annan fråga är, huruvida stödet kan beaktas 
vid den skattefinansiella utjämningen. 11 

Ministeriet kunde icke biträda landskapsstyrelsens uppfattning om 
att Åland borde undantas från tillä1npningen av beslut ow olika regio

stöd för jordbruket. 
För täckande av det inkoestbortfall sow jordbrukarna i Föglö och 

rdö lidit på grund av förenämnda statsrådsbeslut beviljade lcnds
inget i första tilläggsbudgeten 1973 35.000 mark under 6:I:20. 

Den 2 april 1974 erlades stödet via Ålands centralandelslag till 
sagda jordbrukare. 

Landskapsstyrelsen har fortsatt fr~gans behandling i samarbete med 
Ålands producentförbund. Den 23 augusti uppvaktade representanter för 
landskapsmyndigheterna och producentförbundet jord- och skogsbruks

*ministeriet och hemställde att ministeriet i de förestående besluten 
'OD olika regionala stöd till jordbruket skulle beakta särförhållandena 

på Åland. 
Vid denna uppvaktning korn man överens 0E1 att sedan den arbetsgrupp 

som landskapsstyrelsen tillsatte den 3 juli 1974 för att utreda frågan 
fått sitt arbete klart, skulle representanter för ministeriet och 
landskapsstyrelsen inleda und erhandlingar ow åstadkomrnandet av en 
överenskommelseförordning som i framtid en skulle reglera förvaltningen 
i berörda frågor o 

... efolkningssk;zdd och räddningstjti.nst. 
Länsstyrelsen i landskapet Åland tillskrev den 11 januari 1974 

landskapsstyrelsen och föreslog tillsättande av intelhnistisk rådgivan
de kommission för befolkningsskyddsfrågor. Vid behandlingen av denna 
skrivelse tog landskapsstyrelsen även del av handlingarna rörande 
landstingets hemställan om en utredning av frågan om be.folkningsskyd
det pä Åland och möjligheterna att genom en överenskomoelse~örordning 
På landskapsstyrelsen överföra större delen av förvaltningen därav. 

Landskapsstyrelsen meddelade länsstyrelsen sitt intresse för att 
delta i en dylik interimistisk kommission och utsåg tvenne medlemmar 
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densamma. Vidare lämnades förslag till personer, vilka :i koomissio

nen skulle representera det korm:rµnala befolkningsskyddsarbetet, brand
c:väsendet, sjukvårdsväsendet och polisväsendet. 

Land:Skapsstyrelsen förutsatte att koI.JIDissionen allsidigt skulle 
utreda och bearbeta frågor i anslutning till bef olkningsskyddets 

~ framtida organisation i landskapet och .hiirvid i detta skede särskilt 

utarbeta förslag till 
l)avtal ow saoverkan i säkerhets-, .befolkningsskydds- och ordnings

frågor filellan länsstyrelsen9 landskapsstyrelsen och kommunerna, varvid 
synnerhet avseende borde fästas vid filöjligheterna att un&rlätta 

och förenkla de enskilda kommunernas engagemang i befolkningsskyddet; 
2) avtal angående brandkårernas~ polisens och RK-gruppens medverkan 

och samverkan i befolkningsskyddsverksamheten; 
3) interimistisk plan för räddningstjänstens organisation på Åland 

4) regleoente för en framtida för hela landskapet gemensam dele
gation för säkerhet, befolkningsskydd och ordning. 

En ledande princip i den interimistiska bef olkningsskyddskomfilis
sionens arbete har varit att till en enda delegation koordinera de 
tre verksainhetso111råde11 som eäller befolkni:rg::skydd, räddningstjä.nst 
och rådplägning enligt rikets polislag. 

Den interimistiska kornIJissionen har nu slutfört sitt arbete. I 
dess förslag ingår tillsättande av en särskild delegation för sai~

verkan i bl.a. befolkningsskyddsfrågor mellan landskapsstyrelsen och 
länsstyrelsen. Förslag till reglemente för delegationen har utarbe
tats liksom förslag till en överenskomoelseförordning om samarbete 
för befollmingsskydd, räddnin&stjiinst sa 1:it ordnings- och säkerhets
rådplö..gning i landskapet Åland. 

Från landskapsstyrelsens sida har särskilt betonats möjligheterna 
nedinflytande i beslut soB berör befolkningaakyddet. I komoissio~ 

nens förslag ingår därför bl.a. att landskapsstyrelsen skall höras 
innan ninisteriet för inrikesärendena utser befolkningsskyddschef för 
landskapet och fastställer evakueringsort för Åland. Enljgt av ministe
riet nUIJera givna direktiv skall evakuerad befolkning fr::311Åland place
ras på svenskspråkig ort. 

Landskapsstyrelsen har ännu inte tagit ställning till komoissionens 
förslag eller överhuvudtaget befolkningsskyddets organisation och för~ 
Val tning i landskapet. Förslaget koI:llJer i första hand att översändas 
till korJIJunerna för utlåtande, varefter landskapsstyrelsen avger sitt 
Utlåtande. Land.skapsstyrelsen har dock redo.n i detta ske.de önskat 
bringa de föreliggande planerna till landstingets kännedom. 
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,, vet i finska språket i siu dentexm:Jen. 

~Landskapsstyrelsen fäste medelst en frarJställning i april 1973 
undervisningsministeriets uppmärksamhet på de åländska abiturienternas 
svårigheter att avlägga studentexamen i finska och anhöll om ett på 
gyr;:inasiets läroplan baserat prov i finska eller att studentexamens
nämnden skulle utarbeta ett särskilt prov för abiturienterna vid 

Hands lyceum. 
r sitt svar till landskapsstyrelsen sade sig undervisningsministe

:t:iet vara medvetet OIJ problewet och neddelade att ministeriet gett 
anvisningar åt studentexawensnämnden att vid utarbetandet av examens
provet i finska i de svenskspråkiga skolorna ta som utgångspunkt den 
rtnor:wala skolkursens fordringar". 

Studentexafilensnär.mden beaktade r:.1inisteriets anvisningar vid pro-· 
~t viren 1974, men genom att den sänkte poänggränsen vid bedöwningen 
.. blev resultatet ungefär detsamDa som under föregående år - o. a. o. att 
~. en tredjedel av abiturienterna underkändes. 

Landskapsstyn:lsen har forts att diskussionerna i frågan i;:ied under-· 
1isningshlin:isteriet bl. a. vid undervisningsminister Ulf Sundqvists be-
Sök på Åland sistlidna juni i anslutning till det av Ålands so:wr:mruni
versi tet anordnade utbildningspolitiska seninariet sar:Jt senare :wed 
ministeriets föredragande i ärendet. Diskussionerna att finna en lös
ning kowBer att fortsätta vid ett oöte på undervisningsoin Bteriet 
den 18 novewber :wed minister Ulf Sundqvist och företrädare för land
skapsstyrelsen 

Landskapsstyrelsen har för att underlätta språkstudierna i finska 
för de elever 9 so:w nu går i gyonasiun och grundskola, från och med 
hästter:winen 1974 faststjllt gruppernas storlek till 20 elever i gym~ 

nasiets sjätte klass - 11. a. o. till saIJilla nntal soB i grundskolan -
BaIJt låtit utarbeta ett för den åliindslca (Srundskolan anpassat läro

.J.aedel i finska för övergången fr;::~n uollanstadiet till högstadiet. 

filig_skoleu~bildni!]_g för sjökaptene:i;:_. 
Undervisningsoinisteriet inbegärde senaste höst landfklpsstyrelsens 

Utlåtande över det II delbetänkandet sorJ uppgjorts av korn.LJissionen 
för revidering av sjöfartsutbildningen. I sin den 8 januari 1974 dag
tecknade skrivelse fraohöll landf?kapsstyrelsen att den nuvarande ut
bildningen av däcksbefiil i Finland är fullt jämförbar r;_1ed motsvarande 
Utbildning i övriga nordiska länder. Inte helle:rfhar principella an
uärkningar riktats :wot nuvarande utbildningssystern. Detta hindrar själv
faJlet inte att en modernisering av undervisningsprogramwet i fråga o:o 
befälsutbildningen sker och att särskilda fortbildningskurser ordnas. 
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1Jä:rer.10 t 9 frawhöll landskapsstyrelsen 9 förefaller det inte riloti verat 

att eftersträva en sådan höjning av befälets allni:inna kunskapsnivå 
att utbildningen skulle wotsvara en akademisk högskoleexawen. 

I utlåtandet fra:whölls vidare att oan i stället för en högskole

exanen borde inrikta sig på olika ocks& längre specialkurser för 
fartygsbefäl, varvid även en koordinering av däcks- och oaskinbefälets 

.utbildning och vidareutbildning borde diskuteras. Den förbättring av 

skolningsnivån soo eftersträvas bör fortsättningsvis ske ino:c:i ramen 

för navigationsinsti tu ten. Landskapsstyrels en framhöll särskilt att 
den under inga förhållanden kan acceptera att endast de som vid hög

skola i riket avlagt sjökaptensexa:c:ien erhåller befälhavarkowpetens. 

SkUlle emellertid förslaget OIJ tvåårig högskoleutbildning för alla 

sjökaptener förverkligas 9 förutsatte landskapsstyrelsen att Gotsvarande 

utbildning av däcksbefi:il skulle anordnas på Åland. 
I koLJIJissionens betänkande behandlades även fiskeskepparutbildningen. 

I fråga om denna instäwde landskapsstyrelsen i de fraiilförda förslagen 

anknytning till navigationsinstituten wen konstaterade att av-

.•· snitt om sjömanssk~.p 9 fångst- och fångstredskapslära sawt fiskebehand·
> li:ng länpligen borde upptagas redan i grundutbildningen, vilken 

oec1 fördel kunde förläggas till sj:önansyrkesskolorna. 

Fnstighetsföroedling. 
·*. .···. •. 
Landskapsstyrelsen har den 16 septeuber 1974 till handels- och 

industriwinisteriet översänt ett förslag till överenskoDDelseförord

ning OEJ fastighetsförr:.iedlare i landskapet LJed anhållan o:c:i i:iinisteriets 
yttrande över förslaget. Förslaget innebär att de förvaltningsuppgifter 

som enligt förordningen OLl fastighetsförmedlare ankornller på länssty
relsen i landskapet Åland skulle överföras på landskapsstyrelsen. Dess
utom skulle landskapsstyrelsen ges befogenhet att tillsätta en sär

skild examensnti.I11nd för att anordna och bedöma de prov som enligt 4 § 

6 punkten förordningen 0E1 fastighetsförr.wdlare skall avläggas av Jsådan 

Sökande vilken icke har juridisk utbildning. Denna examensnä:wnd skulle 

huvudsakligen iaktta de fordringar son för i:1otsvarande prov gäller i 
riket 9 r.1en provet skulle dessutom beröra landsknpets egen lagstiftning 
inoIJ ourö.den soE1 ansluter sig till fastighetsföruedling. Detta r.10tive:,.. 
rades :oed att landskapet har egen lagstiftnirig rörande bl.a. lån för 
bostadsproduktion ~ fiske och jakt 9 jorc1c1isposi tionslån-, vattenrätt 
0 ch idkande av näring. Därtill koumer de speciella skyddsstadgandena 
i lagen orn utövande av lösningsrätt vid. överl~l tel se av fastighet i 

landskapet Ål'11d. 

RePresentation i natione~la och internationella organ rörande fiske
Y..ård och n il j ö skydd. 

Under året har ett Dycket livligt arbete pågått i avsikt att bevara 



-7-
östersj öns miljö och naturtillgångar och för att lösa hithörande pro
bleLl. Landskapsstyrelsen har i flere saEUJanhang beretts tillfälle att 
aktivt delta i detta arbete. 

Ministeriet för utrikesärendena utnäonde den 5 mars 197 4 landskapets 
fiskeriintendent till medlem i den nationella Östersjökoomissionen. 
I denna egenskap deltog oagister Storå som expertoedlem i Finlands 
delegation i diplomatkonferensen angående skyddandet av Östersjöom
rådets marina miljö, vilken hölls i Helsingfors den 18-22 Dars. 

Under tiden 26-30 augusti 1974 arrangerade Internationella atou
energiorganet och Ekonomiska koIJDissionen för Europa, vardera under
organ till Förenta Nationernas i Oslo ett symposium angående de miljö
förändringar varDvattenutsläpp från atonkraftverk kan förorsaka, i 
vilket fiskeriintendenten del tog son IJedlerJ w en finländsk expert
grupp. Med beaktande av de plm;rade och redan uppförda atomkraftverken 
i östersjöoIJrådet, en del av deIJ i grannskapet till åländskt vattenoo
råde, finner landskapsstyrelsen det värdefullt att ha beretts tillfälle 
till deltagande i sagda synposiuw. 

Landskapets fiskerikonsulent har av jord- och skogsbruksLlinisteriet 
utsetts att i egenskap av representant för Finland fungera sou medlem 
i det perLlanenta nordiska kon taktorganet för fiskeriSpörrLJ.l. Konsulent 
Westling representerar i organet näruast fiskarorganisationerna. 

Jord- och skogsbruksLinisteriet tillsatte den 18 septeober en na
tionell expertkoDoission i:1ed uppgift att berecla frågor sor:1 berörs 
i konventionen för bevarande av fisket och de levande naturtiillgångarna 
i Östersjön och Bälten. I egenskap av uedleL.:: i denna kornr.lission och 
oed särskild uppgift att bevaka det åländska fiskets intressen deltog 
fiskeriintendent Carl Storå jämte två övriga representanter för Fin
land i ett expertmöte rörande fiskeregler för Östersjöns fiskekonven
tion i Varszawa den 21-26 oktober. 

UlDver här ntinnd2. internationella engc.ger.mng har fiskeriintendent 
Storå även beretts plats i en av jord- och skogsbruksoinisteriet till
satt kon..Ji tte för utredande av en ny prislag för fisk. KoDmi tten torde 
1ärdigställa sitt betänkande ännu under detta år. 

Landskapsstyrelsen finner det i princip riktigt och synnerligen värde~ 
fu.11 t att landskapet bland annat på ovan relaterade sätt bereds till
fälle att delta i internationellt sBlilarbete i frågor av intresse för 
Åland. Samtidigt måste dock konstateras att begränsade personella re
surser inverkar på landskapets oöjligheter till permanent engagenang 
i dylikt arbete i större utsträckning. 
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