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Å 1 a n d s 1 a n d s k ~ n s s t y r e 1 s e s framställning till Ålands landsting med
N! 20/1967.
förslag till landskapslag angående ändring av
landskanslagen om Björkör naturskyddsområde.
Jämlikt stadgandena i landskanslagen den 20 anril 1966 om Björkör
naturskyddsområde (24/66) har det av landskapet inkönta Björkör enstaka
hemman i Föglö kommun förklarats för naturskyddsområde och åtnjuter sålunda det skydd, som enligt landskanslagen om naturskydd inom landskapet
Åland (33/24) tillkommer allmänt skyddsområde. Denna fredning av området innebär bland annat, att det inom området icke är tillåtet att fånga eller ofreda djur av vad slag det vara må, vilket sålunda innefattar
förbud mot allt fiske inom området. Enligt 4 § i sistnämnda lag kan dock
landstinget genom särskilt beslut medgiva sådana undantag, som i den
inom eller invid området bosatta befolkningens intresse eller eljest
befinnes nödiga.
Då landskapsstyrelsen anser, att fiske i hemmanets vatten med krokredskap och i viss utsträckning med nät eller träl särskilt före och
efter häckningstiden icke skulle försvåra den miljövård, som bedrives
inom området, eller eljest inverka menligt på den forskningsverksamhet 1
som pågår där, samt, då såväl statens naturskyddsinsnektör ~eino Kalliala och Societas Pro Fauna et Flora Fennica som Föglö och Lemlands kommuner förordat införande av möjligheter till fiske , föreslår landskapsstyrelsen, att Landstinget skulle genom lagändring medgiva undantag
från fredningsbestämmelserna dels genom att tillåta fiske med krokredskap under tiden mellan den 16 juli och den 31 mars samt dels genom att
berättiga landskansstyrelsen att för viss tid i enskilda fall meddela
i landskanet bosatta yrkesfiskare tillstånd att inom området idka fiske
med nät eller träl. För att i någon mån skärpa kontrollen särskilt över
fritidsfisket, skulle landskansstyrelsen berättigas tillåta sådant fiske endast mot fiskekort, för vilket en särskild avgift skulle erläggas
och i vilket kort noggranna anvisningar skulle ingå. Därigenom skulle
även medel erhållas till underhåll och förbättring av vissa nlatser för
landstigning samt för andra åtgärder, som är ägnade att underlätta allmänhetens besök inom området. Ifråga om de bestämmelser, som för närvarande gäller utöver förenämnda lagar, hänvisas till Ålands landskapsstyrelses beslut den 12 a~ril 1967 angående ordningsstadga för Björkör
naturskyddsområde (9/67).
Med hänvisning till det ovan anförda får härmed vördsamt landskapsstyrelsen förelägga Landst"i.nget till antagande nedanstående
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angående ändring av landskanslagen om Björkör naturskyddsområde .
I enlighet med Ålands landstings beslut fogas till landskaTislagen

den 20 aTiril 1966 om Björkör naturskyddsområde (24/66) en ny 2a .§ säsom följer:
2a §.
I landska"\"let bosatta personer, vilka hava sin huvudsakliga utkomst
av fiske, må av landskapsstyrelsen meddelas tillstånd att inom området
under viss tid idka fiske med nät eller träl.
För tiden den 16 juli till den 31 mars må landska~sstyrelsen utgiva
särskilt fiskekort, vilket berättigar till fiske under viss tid med
krokredskan, dock ej gäddrev eller gäddsax. Avgiften för sagda kort
fastställes av landskansstyrelsen.
Mariehamn den 8 augusti 1967.
På landska~sstyrelsens vägnar:
Lantråd
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Lagberedningssekreterare I Sune Carlssefn.
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