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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE
nr 11I1986-87 med anledning av landskapsstyrelsens

framställning

til!

landstinget med förslag till landskapslag angående ändring a\' landskapslagen om fiske i landskapet Aland.
Stora utskottet har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande
nr l/./ 1986-87. Utskottet, som hört fiskeriintendenten Carl Storä, får med anledning
härav anföra följande.
Utskottet anser att tillstånd endast bör beviljas personer, som utövar fiske som
yrke eller som åtminstone erhåller en väsentlig del av sin utkomst av inkomst a\·
fiske. Tillstånd bör beviljas i forskningssyfte i den utsträckning som erfordras för
att få fram uppgifter om de olika havsörings- och laxstammarnas vandringar i olika
delar av landskapet.
Lag- och ekonomiutskottet har föreslagit att tillstånden skulle begränsas till plats
där ryssjan inte på ett påvisbart sätt stör den naturligt reproducerande laxens
vandring. Stora utskottet har dock erfarit, att plats där ryssja stör laxens vandring
inte ti!lförlitligt kan konstateras annat än i efterhand genom tagande av fjällprov.
Den i lagförslagets ikraf tträdelsestadgande ingående tidsbegränsningen har utskottet ansett vara befogad.
Viceordföranden Sven-Olof Lindfors, som ansett att framställningen bör förkastas
och ärendet behandlas i samband med totalrevideringen av landskapsJagen om fiske,

)

har till betänkandet fogat skriftlig reservation.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet \'Ördsamt föreslå
att Landstinget mätte antaga det i
framstäJlningen ingående lagförslaget
oförändrat, dock så att ikraf tträdelsestadgandet erhåJJer följande lydelse:

Denna lag träder i kraft den l maj 1987. Ryss ja jä.mte ledarmar som utsatts
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före den 1 september 1986 får av den som utsatt ryssjan användas till utgången av
är 1990 på plats där ryssjan tidigare bevisligen varit utsatt, om anmälan härom görs
till landskapsstyrelsen före lagens ikraftträdande.
Mariehamn den 18 december 1986.

På stora utskottets vägnar:

Tage Boman
ordförande
Pehr Karlström
sekreterare

)

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Bornan, viceordföranden Sven-Olof Lindfors samt ledamöterna Berg, Gustafsson, Roy Jansson, Johansson, Nordlund, Sagulin (delvis), \Vilhelms och Öberg.

gått in för tillståndsplikt

Sedan Stora utskottet

för utsättande av sk. laxfällor ber jag att till betänkandet få
foga följande
R

e s e r v n L i o n

Motsvarande lagbestämmelse saknas i såväl svensk som finsk lagstiftning och eftersom en totalrevidering av landskapslagstiftningen om fiske är på kommande borde frågan avgöras i samband
därmed och inte genom brådstörtad separat lagändring.
Dessutom innebär tillståndsförfarandet för laxfällor, vilka idag
torde uppgå till ett tiotal, en påtaglig inskränkning i vattenägarnas rätt att fritt få disponera över sina egna vattenområden.
Förbud mot laxfäl 1 nr Hr bcf'ognt i rlc ii1vrnynningar där 1axen har
sin gång till lekplatserna, men inte runt Alands vidsträckta vatten.
Lagändringen innebär också ett ensidigt gynnande av yrkesfiskarna
på bekostnad RV deltids- och hobbyfiskare.
Mariehamn den 8 januari 1987
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