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FINANS- och EKONOMIUTSKqTTETS . betänkande I 

NQ 16/1949 med an ledning av Ålands landskaps- 1
1 

' 

NQ 18/1949 .- nämnds framställning till Ålands landsting 

med anledning av landstingets beslut,. _inne

fattande uppdrag för landskapsnämnden . att .i 

brådskande ordning undersöka möjligheterna 

för fiskerinäringens främjande i landskapet 

.QSenom.iökaö f-is.kodling; nya havsfiskeförs.ök. 

0. ~yl. ( 27 /1949) 

Med anledning . av förenämnda framställning får utskottet härmeä vö rd

samt framhålla fi:5 ljande s 
Utskottet har med tillfredsstäl~else tagit del av -landskapsnämndens 

framställning och finner, att landskapsnämnden i stort sett gjort vad ·som 

· kunnat gQras för at t främja fis~erinäringen inom ramen förde beviljade 

anslagen. 

,Då naturliga betingelser för anläggandet av eh romkläckningsanstalt in ... 

te finnes i skärgården:. borde in~ensifierad upplysnings- och instruktions.

verksamhet bedrivas för att förmå fiskarena till fiskodling i de former 

som kunna komma ifråga därstädes. Särskilt borde fiskodling i s.k. gådd

sumpa·r fås till stånd i sötrre omfattning, då dylik fiskodling. givit goda 

result : t; i den mån förfarandet prövats. En utvidgning av fiskodlingsan"" .· 

staltens verksamhet till störata möJ.liga kapacitet vore även avs tor be

tydelse. 

Undersökningen av vassbukstillg ångarna och vassbuksfisket borde fort- 1
]
1

1 

sättas och avsättningsmöj ligheter säkerställas. Härvid, liksom överhuvud .... 
. ' 

taget, bör särskilt intresse fästas vid fisktransporterna, som småningom 

ha fqrbättr_ats •-Menel för subventionering av r'l essa transporter borde an

visas så. långt net b8ra är möjligt. 

Förvånande är att det anslag, somilleviljats Ålands Andelsslakteri -m~b .t I 

inte blivit utnyttjat. J;fall inte den vid bevi+jandet förutsatta und.e:P

s-ökrdnger{ koi:un:i.e.r ti.11 stånd inom rimlig tid, borde anslaget återtagas för [ 

at't ··: i _stället anvånG!as förs amma eller annat fiskerinäringen främjande ar+

bete på annat- håll~ Möjligheterna-för kons 0rvering av fisk indust~imäs
sigt borne unr'lersl:ikas grundligt, a å en konservindustri kan 'bidraga till 

en stabilisering av fiskp!'iserna för olika årstider -. 

Alla dessa nu föreslagna åtgärder mås te give tv is föret.agas inom ramen 

förb eviljade anslag, varför utskottet anser att högsta möjliga anslag 

fortsättningsvis b orde beviljas till hjälp åt fiskerinäringen. Härvid 

borde särskilt beaktas 1 att fisket i landskapet har en betydligt Större 
. . 

andel. i b e:fcQkninge.n..s -~- .P.V-O:PO:!'-ti-ooeJ,J...t.--sett,, .än vad i riket är fal.-. 
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let,, varför den vanliga proportionen mellan rikets och landskapets ans1

8 

icke kan läggas ti 11 g rutj.d :t. detta f' all. 

På gruna av vad sålunda anförts får utskottet härmed vördsamt föreslå 

att Lanostin .get vid behandlingen av inkomst- och 
utgiftsstaten för landskapet under år 1950 ville ta .. 

ga i betraktande 1 att fiskerinär> ingen behöver s törst
1 

möjliga anslag för upphjälpande av fiskarbefolknin

gens ekonomiska s täll:rdng. 

Marieharnn 1 den 21 november 1949. 

På finans- och ekonomiutskottets vägnar: 

1..1.~ 
K.A. Helin. 

<>~~ 
/ olf Sundman. 

I ärendets behandling ha de 1 tagit: ordföranden He lin samt ledamöterna 

Andersson, Bengtz., Häggblom och L:lnna.rt Mattsson. 

i 
I 

I 

I I 

1 I 

I 

I 
I 
I; 

I 1 

I 


