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FINANS= och EKONOMIUTSKOTTETS bet änkanqe NQ 19/1949 1 

med anledning av Mands landskapsnänm.ds framställning 

till Ålands landsting med förslag till ändring av 

27 ~ i fiskeristadgan av den 23 juli 1902 sådant lag

rummet lyder i landskapslagen av den 28 mars 1941~ 

(32/1949) 

Med anledning av förenämnda framställning får utskottet härmed vörd~ 

samt framhålla följande .: 

Fastän det- redan år 1938, trots starkt motstånd från många håll, genom..1 
I 

den 20 

detta förbud inte har v_arit tillfyllest. Utskottet anserfärför, 

nu framförda förslaget om att förbudet skulle börja gälla redan 

april är av behovet påkallat .. I d.et till framställningen fogade förslaget 1\ I 

- utgår. tiden redan den 5 juni medan motiveringen inte nämner någonting 1 

här0m·; Då detta sannG-Jikt beror~på en felskrivning och då utskottet an- _ 

ser, att tir'lpunkten 15 juni borne bibeh.ållas, i synnerhet som landskaps

nämnden har möj1ighet att upphäva förbunet t inigare 1 om så skulle visa sig 

lämpligt 1 föres.lår utskottet att förbuds tiden skulle utgå den 15 juni 

liksom tidigare •. 

Stadgandet om tillstånd för den, som vid fredningstidens bÖrjan har 

förråd av lagligen fångad fisk,, att föryttra densamma inom sju dagar 1 

föreslår utskottet ändrat s.å, att tiden förkortas till fem dagar. Detta 

borr'le inte vara obilligt med hänsyn till ae förbättrade transportmöjlig-

heterna och kunde vara ägnat att i någon mån förhindra överträdelser. , I 
Landskapsnämndens förslag om ändring av s tadgandet rörande kräftan i 

·.slutet av mom • . 3 anser utskottet va.ra på sin plats., 

.I slutstyckej; har utskottet vidtagit en redaktione 11 ändring. 

På grund av vad sålunda framhållits får _utskottet härmed vördsamt fö

- resl~-~ 

att Landstinget ville antaga nedanstående 

Landskap-slag 

angående ändring av fiskeristadgan avd en 23 juli 1902. 

I enlighet mea i1anns.. l1=mnstings beslut stadgas att 27~ i fiskeri~ 

stadgan av nen 23 juli 1902, s ånant n etta lagrum lyner i lana skapslagE)rl 

den 28 mars 1941 (6/1941) skall erhffi_lla följande ändrade lydelse~ 

27 ~-
Ej må lax,._ gös eller kräfta i färskt tillstånd under dess frednings-

tid, gädd-a från den 20 april till den l5 j:µ.tl;i, abborre från den 1 maj 



~1 

till den ··1.s juni elJ.erlIDdermålig krä.fta.forslas, säljas, till salu hål .. 

,la-s_,. köpas eller mo~betalning serveras '~ Innehar någon vid ingången .av 

aen tin, varunder fisk av visst slag eller kräfta är fridlyst,, därav förl 
råd,. som förut blivit lagligen fångat, vare berättigad att det föryttra \ 

under de första ~ dagarna av fridlysningstiden. 

Nu.J:J,.ämnd..a~örbud avser ej blank lax eller sådan, som icke är i lek~ 

.-dräkt. 

Landskapsnämnden 

forsla, sälja, till 

abborre under den i 

införd kräfta under 

är berättigad att för visst id bevilja tillstånd att\ 
salu hålla, köpa och mot betalning servera gädda och 

1 mom •. nämnda tiden ävensom från riket bevisligen 

tiden från den 16 till den 31 juli i hela landskapet• 

Ej må någon sälja, till salu hålla, köpa eller mot betalnings ervera 

fisk av nedan uppräknade slag, som icke från spetsen av huvudet till 

yttre randen av stjärtfenans mitt innehar följande länga, nämli.gen: 

havs lax trettlofem centimeter 

sik tjugofem rr 

braxen tjugofem Yl 

id tjugofem ff 

gös trettiofem il 

gädda trettioåtta Il • 

Genom dennaÄanaskapslag upphäves lannskapslagen den 28 mars 1941 (6/41) 

om tillägg till landskapslagen den 15 maj 1938 angående ändrad lydelse avi 

27 § i fiskeristadgan av den 23 juli 1902 rörande ändring avs amma paragr 

i nämnda stadga, utfärdad den 19 april 1932 9 

Mariehamn den 21 november 1949. 1 
På finans ... och ekonomiutskottets vägnar: 

~7.,t J/Jt4 . il i\ )/ 
K.A, Relin, (~l~ - .\ 

I ärendets behmc9ling- ha a e 1 tagit: ordfö:r.and en H/1.in samt ledamöterna. '1 
Ande-rsson, Benr-;tz, Häggblom och 'Lennart Mattsson ~ 
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