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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande NQ 

l.2/1949 med anledning av land stingsman · Ja:p. Erik 

Erikssons m.fl:s petition (NQ 4/1949) om uppdrag ~ 

för 1.andskapsnäijlnden att i brådskande ordning un-

dersöka. möjligheterna för fiskeri n äringen s främ ... 

jande i landskapet J l:and genom ökad fiskodling, 

nya havsfiskefö:rsök ·o.dyl.· 

Med anledning av förenämnda petition får utskottet härmed vär dsamt an

föra följande: 

Vid ärendets behandling har utskottet varit i tillfälle att höra direk~ 

tör Klas Nyström vid '!landa Andelsslakteri,. som givit upplysningar om de 

åtgärder andelsla-get vidtagit för .fiskhandelns ordnande och om andelsle. .... 

gets närmaste planer på detta områ:ie. Det har 1 landskapet tidigare ve.rit 

fråga om bildande av ett särskilt ande lslag för fiskare, men ansåg . direk ... 

tör Nyström~ .att bättre vore att Ålands Andelsslakteri ombetroddes fisk

handeln i största möjliga utsträckning, då företaget har en stabil ekono-

mi och genom s.in omfattande affärsverks81Tlhet kan nedbringa. omkostnaderna 

till mins ta m<rjli~~. A.nr'le ls sl1=1lrtPri<=> t. hqI' även fb'r binde laer såväl med 

rikets .f1skeflfarsorgan1sBt ioner som med Sveriges mot svarande organisatio

ner .. Exportlicens för fisk har nu utverkats och har regeringen meO.g:l.vit 

export av 150 .ooo kilogram fisk av a.lla slag utom lax. För närvarande pågå 

underhandlingnr om tillstånd att jämväl exportera lax·. Andelslaget har för 

avsikt att.installera en djupfrysningsanläggning i Mariehamn med en kapa

citet avil.000 kilogram i dygnet och med lagringsmöjligheter för 30.000 

kilogr am. Även olika former av fiskförädling ingå i andelslagets program, 

bl.a~ tillverlming av .fiskmjöl och fiskkonserver •. Transporten av fisk måste 

tillsv idare ske med fisken levande, och har andels laget för detta ändamål 

inköpt fisksumpar. 

Utskottet anser, a tt fiskhandeln såvitt möjligt bör stanna i åländska 

händer. Den kommitt~ utskottet föreslagit i sitt betänkande l\JQ 6/1949 skul

le ju även ha till uppgift att utreda dessa spörsmål och utskottet vill 

här hänvisa .till vad därstädt;is anfcrdes. 

Avsättningsproblemet för fiskarna är givetvis det mest brännande. Han

deln med Sverige borde bli så fri som möjligt, så att fiskarna vid ringa . 

efterfrågan i Åbo och Helsingfors kunde sända sin fisk västerut. Konser~ 

vering och förädling borde ko:mm.P. t:lall -stånd för Fl tt fisk irite skulle :för 

störas elle r sälj :::is ti 11 unrArprt s . H'ler~ f'iskon lin~sl=lnst ~ lter pa f ast a 

Åland anser utskottet icke vara nödiga., men för skärgårde ns behov kund e en 

fiskodlingsanstalt placeras exempelvis i Föglö för a tt avståndet inte skul~ 

le vara så långt till skärg å:- dskommunerna • De naturliga förutsättningarna 
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för förbättrande av fisk~est åndet borde även tillvaratagas genom frid lys .. 

ning av lämpliga områden. . i· 
Beträffande för.slaget om widersökning av gäddans lekplatser, anser ut .. 

skottet redan genom noggranna utredningar i Sverige konstaterat, att gäd .. 

dan är mycket stationär, varför det torde vara nödvändigt att freda gäa ... 
dan under lektiden , 

Undersökning av möjligheterna att använda nya fiskmetoder och fång a 

fi Sk av andra slag än de, som nu allmänt f åbg~ är dock enligt utskottets 

mening inte nödvändigt förrän bättre avsättningsmöjligheter för den nu 

.fångade fiske n ordnats•, För framtiden kunde naturligtvis sådana unde rsök
ningar vara till nytta. 

Med stöd av vad sålunda framhållits f~ utskottet pärmed vördsamt fö .. 

reslå, 

att Landstinget m$te giva landskapsnämnd en 1 

uppdrag att i brådskande ordning undersöka möj 

ligheternn för fiskenä:ringens främj8.nde/inom l and .. 

skapet, särskilt möjligheterna för förädling , 

avs~ttning och transport av fisk och fiskproduk~ 
ter , 

Mnriehqmn, den 1 mars 1949. 

På i'i-nans ... och ekonomiutskottets vägnar: 

I ärendets behr:-nflling h~v!'I r'lp,1J; P~1 t~ or~f~r~nr'len Re. lin, SRmt led?.mö

terna Lennert Mattsson, Andersson, Häggblom och Bengtz .. 
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