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STORA UTSKOTTETS betähkande m 32/1961 med 

anledning av Ålands lahdskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting med f örslag 

till landskapslag angående ändring av land

skap slagen om fisk~ i landskapet Åland. · 

(Ng 31/1961) . 
Landstinget,som i ärendet fått emottaga lag- och . ekonomiutskottets 

betänkande ~ 15/1961,har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet, som avhört fiskerikonsulenten Magnus Westling un

der ärendets behandling, hå'.r' efter detsammas slut·förande beslutat om-· 

fatta det i i!:tg- och ~kotldrhiut skotilets förenämnd a betänkande framställ 

da förslaget med nedannämrid~ tillägg och ändringar . 

Betrkf:f and. e l•etä nkandets mot i veririg har stora utskottet helt otn-

f attat lag- och ekonomiutskottets uttalande i f r åga om romkläckningen 

samt försäljning och forsling av fisk. 

23 §. Med beaktande av de av landskapsstyrelsen och Ålands Fiskar

förbund r.f. framförda synpunkterna rörande behovet av ökat skydd mot 

gäddfiske med drag under gäddans lektid har stora utskottets majoritet 

(Johansson~ Bom~, Förbom, Sundberg och Östling) omfattar landskaps
styrelsens framsiä.llning. Minoriteten (Sundblom, Daniels$on, Kalman 

och Mattsson) däremot har på enahanda skäl som lag- och ekonomiutskot

tets majoritet ansett att en ändring av 23 § för närvarande icke är 

motiverad. En medlem (Öström) har velat utforma stadgandet i 23 § 2 mom. 

så, att förbudet skulle omfatta endast spinnfiske. 

_g_z__§_. Ehuru fångsten av utplanterat fiskslag med tanke på erforder

ligt tidsskydd för fiskens tillväxt kan regleras genom utplantering av 

fisk i lämplig storlek, har utskottet enhälligt omfattat lag- och ekono

miutskottets uttalade förslag om två års fredning för skapande av stör

re trygghet vid utplantering av nya fiskarter. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet fö rty vörd
samt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i land
skapsstyrelsens framställning ingående lag

förslaget sålydande: 

L a n d s k a p s 1 a g 
angående ändri ng av landskapslagen om fiske i landskapet Åland. ____ _,,_. __ 

I enlighet med Ålands l andstings beslut ändras 23 och 25 §§ land-
1956 

skapslagen den 8 augusti/om fiske i landskapet Åland (39/56) som 

följer: 
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23 §l 
(Likasom i landskapsstyrelsens framstållnihg). 

25 §. 
( I L , • ) Likasom i lag- och ekonomiut ~ko ttets betankande . 

Mariehamn, den 3ö november 1961, 

På stora utskottets vägnar: 

Albin Johansson . 
ordf ' rande. 
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Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 

Gideon Mattsson (delvis) samt ledamöterna Edvin Östling, Erik Sundberg, 

Uno Förbom, Sigurd Danisisson, Gustav Adolf Boman, Karl Sundblom, Uno 

Kalman och August Öström samt ersättaren Johan Lönroth (delvis). 
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