
m 1/1951. 

. STORA UTSKOTTETS betänkande m 1/1951 med an-

ledning av landskapsnämndens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

,angående utmärkning av drivande fiskredskap. 

Landstinget, som vid senaste landstingssession fått mottaga 

lagutskottets i ärendet avgivna betänkande m 29/1950, har däröver n 

inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Vid behandlingen av ifrågavarande lagförslag h~r inom stora utj 

skottet ansetts tvivelaktigt, huruvida landstinget har rätt att 

stifta ifrågavarande lag, enär den komme att beröra allmänna sjö

fartsleder, som från öppna havet gå mot kusterna av landskapet 

Åland, och särskilt har utskottet varit tveksamt, huruvida icke 

det föreslagna stadgandet, att under den mörka delen av dygnet 

"varje nätlänga bör föra två på käppar anbragta lanternor med 

vitt ljus, en i längans ända och en i mitten", vore stridande mot en 

sjövägsreglernas 2 kap. 9 Art. eller annars vore vilseledande för I 

sjöfarten. Med anledning härav och då någon motsvarande lagstift-

ning i riket beträffande utmärkning av drivande fiskredskap i 

havsbandet icke ännu finnes, har stora utskottet ansett nödigt, 

att av förvaltningsrådet Rudolf Beckman, som är expert beträffande 

sjöfartslagstiftningen och såsom ledamot i Ålandsdelegationen 

_komme att t3ga befattning med detta ärende, inbegära utlåtande om, I 

huruvida landstinget genom att antaga lagförslaget överskrider sin 

-befogenhet att lagstifta. Uti avgivet svar, som härmed bifogas, 

har förvaltningsrådet Beckman ansett, att landstinget, om det an

tager ifrågavarande lagförslag, har överskridit sin befogenhet, 

enär det berör inter nationella f arleder och gör intrång på sjö

fartsreglerna. 

Då det sålunda icke finnes utsikter, att lagförslaget, om det 

antages av landstinget, blir godkänt av Republikens President, 
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anser stora utskottet, att det vore bäst om lagförslaget finge 

förfalla, varför utskottet vördsamt föreslår 

att landstinge t ville ogilla lagförslaget, 

Mariehamn den 23 februari 1951. 

På stora utskottets vägnar: 

_ qt;"L~~~ 
. ~Carlson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carl Carlson samt 

terna Tor Beckman, Viktor Berteli, Hugo Carlsson, Gunnar 

Carl Holmqvist, Albin Johansson och Wilh. Wilen samt suppleante 

Verner Carlson. 
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Till stora utskottet i Ålands landsting, µ . 

Har i e ha.rnn . 

I anleaning utskottets skrivelse ang · ende utm~rkning 

av driv~nQe fisKreaskap i l~nasKa~et Åland f~r jag meddela, -

att jag anser, att landstinget, om det antager det ifr ~ga-

varande lagfBrslag , har civerskridit sin befogenhet. En s ~ -

dp.n lag komme nåmligen Ct.tt bercira internationella farleder 

och gcira intrmng p . sjbvtigsreglerna. I n 
Hcigaktningsfullt 
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Helsingfors, aen 17 februari 1P51 . 
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