
11ill Ålands landsting 

från stora utskottet. 

Landstinget har inbegärt stora utskottets utlåtande över lag- och 
ekonomiutskottets betänkande N~ 8/1955 med anledning av Ålands land
skapsstyrelses framställning till Ålands landsting med förslag t:i..11 
landskapslag om fiske i landskapet Åland (fu 24/1955). 

Vid behandlingen av f örenäinnda i rcrnwtällning och betänkande ansåg 
utskottet ifrågavarande lag vara av sådan betydelse och sådant omfång 
att utskottet, med särskild hänsyn t ill den synnerligen knappa tid, som 
under innevarande landstingssession stått utskottet till buds fö~ ären
detg behandling, icke har möjligheter att samvetsgrant granska och dis
kutera densamma. Jämväl beaktade utskottet att det si;:i.nnolikt icke torde 
lända någon till förfång om handläggningen av lagförslaget skulle något 
uppskjutas~ Utskottet har sålunda hos landstinget beslutat anhålla att 
mernämnda lagförslag och betänkande måtte få lämnas vilande i störa ut
skottet till landstingets värsea s ion år 1956. I samband härmed har 
tven utskottet beaktat den not, som finnes på sidan 13 i lag- och 
ekonomiutskottets betänkande, och anser att landstinget, ifall utskot
tets önskemål bifalles, med fördel kunde uppmana latidskapsstyrelsen att 
under denna mellanliggande tid göra en hänvändelse till vederbörande 
riksmyndighet om lagändring, enligt självstyrelselagen § 15, angående 
en uppmjukning av begränsningen av strömmingsf isket utom kommunens om
råde. 

I anseende till det sagda får stora utskottet sålunda vördsamt an
hålla 

att 12ndstinget måtte medgiva stora ut
skottet rät t utt avgiva inbegärt utlåtande 
över lag~ och ekonomiutskottets betänkande 
1~ 8/1955 med anledning av Ålands landskaps
styrelses framställning till Ålands lands
ting med förslag om landskapslag om fiske 
i landskapet Åland (24/1955) undår lands
tingets värsess ssion är 1956. 

I fall förenämnda anhållan av landstinget bifalles, får stora utskot
tet vörasamt föreslå 

att ' landstinget ville uppmana Ålands 

landskapsstyrelse att genom hänvändels,e till 
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vederbörande riksmyndighet enligt självstyrels~ 
ldgen § 15 söka åstadkomma en sådan grundlags
ändring att strömmingsfisket inom landskapet 
kunde bringas i överensstämmelse med pä Åland 
rådande sedvanerätt 9'. 

Mariehamn den 29 november 1955. 
På sto~ · ut skottets vägnar i . . 

&/; l}AAf/(}J t:!.-. ~ 
- ~ H~r'ify(76h~~~~on. 

Jan-Erik Lindf 

Närvarand~ i utskottet& Harry Johansson, ordförande, Hugo Elfsberg, 
viceordförande, Gunhild Berglund, Gusta1 Ek, Gusta;f Jansson, Sven 

Lindholm, Rickard Lindroth (supple~nt}, Einar öundin, Bertel ~öderlund 
och Wilhe Wilen. 


