
!f 10/1948. 

455 
~TO'RA. nrrRKOri:'TETS betänkande NQ 10/1948 med an-

leanini;:i.; av lanastin~smannen Runar Söder<lunds mo

tion om antag~nde av landskapslag angående ändring 

av ~~ 11, 13 och 27 i fiskeristadgan av den 23 

juli 1902. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga finans- och ekonomiutskottets 

betänkande NQ 10/1948, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Vid behandlingen av ärendet inom stora utskottet föreslogs visserli

gen, att gäddan för skyddande av hela dess lektid, skulle vara fredad så
som motionären föreslagit till den 30 juni och att ~ 27 i fiskeristadgan 
skulle ändras 1 enlighet därmed, men detta förslag omfattaded icke av 
utskottets majoritet, vilken godkände finans- och ekonomiutskottets be
tänkande, enligt vilke t endast § 13 i fiskeristadgan erfordrade ändring 
beträffande förlängning av kräftans fredningstid. Dock borde enli~t ut-•.. 
skottets mening fredningstiden utsträckas till och med den 31 juli. 

Stora utskottet får därför vördsamt föreslå 

att landstinget ville godkänna nedanstående 

landskupslag. 
"L a n d s k R p s 1 a g 

·~ 

om ändring e.v 13 ~ 1 fisk0ristang;~m RV aen ?.~ juli 1902. 

I enlighet med il.ands landstings beslut skall 13 ~ i ovannämnda fiske~ 
ristadga erhålla följande ändrade lydelse: 

13 i· 
Krlllrtart vare fredad och dess fångande förbjudet under tiden från och 

med den 1 maj till och med den 31 juli. 
tiknledes vare förbjudet att fån~~ krä~a, som icke innehar en längd 

av 10 centimeter, räknat från panntaggens spets till den utslagna stjär
tens spets; och bör förty vid kräftfångst undermålig kräfta utom där den 
fångas inom fredningsområde, åter utsläppas i vattnet," 

Mariehamn den 1 mars 1948. 
På stora utskottets vägnar: 

.Q__~<2___~ . 
Carl Carlson. 

alter Johansson. 
Närvarande i utskottet' or1l -ö~en· carl Garlso amt mcd1emmarna Carl 

Bengtz 1 Carl Holmqvist 1 -H!a lm8r Holmqvist ~ Gustaf Jansson, Larson, Lind

blom, Nordm12m och Perssnn. 
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A 1 a n d s 1 a n d s t 1 n g s 

beslut 

om antagande av landskapslag angående ändring av lo i fisirnri-

stadgan av den 20 juli 1902. 

Ålands landsting har antagit nedanstående 

l , an r s lr a p s 1 a ~ 

angående ändring av lö ~ 1 fisKeristadgan av den 20 juli 1902. 

I enlighet meu Alands landstings beslut skall lo ~ i ovannämnda 

fiskeristadga ernålla följande ändrade lydelse: 

Kräftan vare fredad och dess f 8ngande förbJudet under tiden från 

och med den 1 maj till ocn med den öl juLi . 

Likaledes vare förbJudet att fånga kräfta, som icke innehar en 

längd av 10 centimeter, räknat från panntaggens spets till den 

utslagna stjärtens spets ; och bör forty vid kräftfångst undermålig 

kräfta, utom där den fångas inom fredningsområ . e, åter utsläppas 

i vattnet . 

Mariehamn den 4 mars 1948. 

På 



40. 4 -~3 a· 
landstingets vägnar: 

talman. 

Vicetalman. 

vicetalman. 

·Lana stin~smannen -q1mqr ~oner.Lunn~ petition (NQ 26/1948) om upp-

drag for landsKapsnfunnden att utarbeta förs1~g till tilläg~ till 

.Byggningaoa 1.Ke n. · 


