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S t -o r a u t skottets be-

tänkande N:o 10 i· anledning av lands~ 
t. ,. 

ingsmannen Anders Forsbergs och F. \l. 

Öster lunds motion rörande gäddans fre-

dande. 

Sedan Landstipget denna. do.g r·· ,, 
.. or utlatande remitterat förenämndc mo-

tion jamte Ekonomieutskottets b t·· 
- e ankonde N:o 3 till Stora. utskottet, 

får detsc.mma i anledning där,, .. 
~v vords::unt frcmhålln följnnde: 

Utskottet ha.r vid behc.ndlingen ev 
denna fråga insett, ett åtgärder 

:1öc.vändigt måste µ::ii.dtagas för r.1tt 
- förekomma gäddstamme.ns ytterligare 

mj_nskning i våra vntt 
L. en, emeda.n gäddan, som ve.rit och är en viktig ex-

nortvara på Sverige d 
, un er de senaste åren i betänklig grnd decimerats, 

.Sme llertid har mc..n inom Utskottet ansett, att, ehuru ett förbud emot 

~äddfisket under ma j och juni månader vore behövligt, de.tsrunrnn om det 
- I 

k~rnme till stånd, icke skulle respekteras av orsak, att sagda fiske un-

:er nämndQ månader i rätt stort omfång idkcs i de inre vattnen\ och lö~ 

.1:>.r sig förövrigt icke i sådana vatten under a.ndr::. tider o.v året. I 

sl:ärgården skulle ett säd~nt förbud icke göra något kännbart intrång, 
r 

0medcn det därstädes under ifrågavarande tid, under vilken gäddan m~-

~~dels uppehåller sig i de inre vattneat', icke i nämnvärd grad fiskc..s. 

:o& .• sa.som det befc.ras ett. förbud härutinnan icke skulle lände. till ef

';errättelse, har man inom utskottet sökt utfinna nndra medel, som ginge 

ut på gäddsto.rrnnens ökande. Så t ,ex. har mc.n tänkt sig, såsom för övrigt 

gä llande fiskeristcdgn o.nviscr, inrätt~nde av viss~ fredningsområden 

-l_ncm respektive fiskevo.tten se.mt förövrigt anställande av fiskerj i:::sie 

ntt 1a··r·~ befolkningen att på ett ände.målsenligt sätt be-
i:. rt..ktörer för '--'- -

d!."'ivc.. fisket, 

Då Utskottets ledamöter icke ännu ansett sig h -:>. kommit till full 

Om' 
vc..d i denna s ak borde gör~s, och de ssutom, för~än äe defi

:cJ c.rhet 
önske rådgöra härom med sina socknebor, hcr 

n~tivt kunna bestämmc.. sig, 

f .. Lc.ndstinge t vördsamt föreslå: 
TTLekottet beslutit ett or 

de t L".ndstinget ville :J..V ovan 2.nfört 

s'<ä l beslP.t-:>. om bordl ii g?;ning :?.v denn e. frå-

g~- till forst1rnmm2.nde 

"arieha.mn, den g-4 nc.,v'3mber 1922 • 
m på ~6ra uts kott Ats _ vägnar : 

~ J 
session på nyåret. 


