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STORA UTSKOTTETS betänkande m 16/1966 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag an

gäende ändring av landskapslagen om fiske i land

skapet Åland (m 10/1966) och landstingsman Olof 

Janssons m.fl. lagmotion med förslag till landskaps

lag om ändring av samma lag (Mot. m 4/1966). 

Landstinget, som i ärendet fätt mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande m 8/1966, har däröver inbegärt stora utskottets utlätande. 

Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta 

det i lag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda för

slaget med nedannämnda ändring: 

I avsaknad av erforderlig utredning föreligger för närvarande icke 

närmare uppgifter om det hittills varande skyddets betydelse för gädd

beständets naturliga äterväxt (23 § 2 mom,). Dä det är 1962 införda 

spinnfiskeförbudet likväl torde sakna nämnvärd praktisk betydelse för 

gäddstammens fortbestånd, har stora utskottet i fråga om spinnfiskeförbu

dets begränsning förenat sig om lag- och ekonomiutskottets förslag. Där

emot har stora utskottets majoritet (ordföranden Albin Johansson, leda

möterna Förbom, Boman, Östling, Wil~n och ersättarna Sanders och Lind

roth) i avvaktan på förutsatt utredning funnit det motiverat att bibe

hålla det hittillsvarande förbudet att utan tillstånd av landskapssty

relsen forsla, i f örsäljningssyfte förvara, sälja, köpa eller mot betal

ning servera gädda under tiden 20 april ~ 15 juni. Stadgandet har inta

gits i 23 § säsom ett skilt 2 mom. såsom tidigare. 

Utskottets minoritet (viceordföranden Curt Carlsson samt ledamöterna 

Woivalin och Hambrudd) har förenat sig om lag- och ekonomiutskottets 
f örslag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd
samt f öreslå 

att Landstinget måtte antaga det på landskapssty

relsens framställning och lagmotionen m 4/1966 grun

dade lagförslaget sålydande: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 15, 17, 23 och 25 §§ 
landskapslagen den 8 augusti 1956 om fiske i landskapet Åland (39/56), 

15, 17 och 23 §§ sådana de lyda i landskapslagen den 1 juli 1964 (31/64) 
såsom följer: 
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15 och 17 §§ . 

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

23 §. 
(1 mom. likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 
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Under tiden från och med den 20 april till och med den 15 juni är 

det förbjudet att utan tillstånd av landskapsstyrelsen forsla, i för

säljningssyfte förvara, sälja, köpa eller mot betalning servera gädda. 

Landskapsstyrelsen må dock, om skäl föreligga, förkorta tiden för nämn

da förbud. 

(3 mom. likasom 2 mom. i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

25 §. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

(Stadgandet om ikraftträdandet likasom i landskapsstyrelsens fram

ställning). 

Mariehamn den .24 mars 1966. 

På stora utskottets vägnar: 
f) 1 

~~ 
Albir;/ Johansson 

ordförande. 

./. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 

Curt Carlsson, ledamöterna Unn Förbom, Gustav Adolf Boman, Edvin Östling, 

Folke Woivalin, Runar Wil~n, Einar Hambrudd, ersättarna Ragna Sanders 

och Rickard Lindroth. 
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