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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget medrorslag till land

skapslag om Yegler för fisket i Öster

sjön . 

Ien 13 · september 1973 uhd.erte_cknad'e_s_, i Gdansk i Polen en konvention 

mellan östersjöstaterna rörande fisket och bevarandet av de levan

de tillgångarna i Östersjön och Bälten, vilken konvention för 

Finlands del sedan landstinget för landskapets del den 22 maj 

1974 (85/74) givit sitt bifall därtill, trädde i kraft den 28 

juli 1974 (FFS 662/74). Konventionen omfattar alla vattenområden 

i Östersjön och Bälten med undantag för de inre territorialvattnen. 

För uppnående av konventionens syfte har de fördragsslutande stater

na tillsatt en kommission benämnd Internationella fiskerikommissio

nen för Östersjön, nedan benämnd kommissionen, vilken det åligger 

att utfärda rekommendationer i frågor rörande fisket i Östersjön . 

Dessa rekommendationer blir bindande för de stater som ej inom 90 

dagar gör invändning däremot . För det fall att invändning ej görs, 

förutsättes att vederbörande stat skall .vidtaga erforderliga 

åtgärder för att säkerställa tillämpningen av rekommendationen . 

Detta sker i regel genom inkorporering av rekommendationen i 

den nationella lagstiftningen. Kommissionen har hittills avgivit 

endast en rekommendation, vilken ej föranlett invändning från 

Finlands sida. 

Eftersom ikraftbringandet av de av kommissionen avgivna rekom

mendationerna åtminstone till vissa delar skulle förutsätta sär

skilda lagar och då det i praktiken skul~e medföra besvär att ut

färda en särskild lag för varje rekommendation har man i riket 

utfärdat en fullmaktslag av generell natur, med stöd av vilken 

rekommendationerna kan bringas i kraft medelst förordning. (Lag 

om bringande i kraft av Internatibnella fiskerikommissionens 

för Östersjön rekommendationer, FFS 483/75). 

Enär landstinget har lagstiftningsbehörighet såvitt gäller 

regleringen av fisket inom Aland blir de förordningar som utfärdas 

med stöd av sistsagda rikslag ej gällande här. Ej heller är bestäm- r-
melserna däri bindande för inom landskapet registrerade fartyg 

som idkar fiske på internationellt vatten, enär dessa fartyg är 

bundna endast av de regler beträffande fiske som gäller enligt 

landskapets lagstiftning. Någon företrädesrätt för rikets lagstift

ning framom landskapets lagstiftning kan nämligen ej råda utanför 
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Finlands territorium . Ett specialfall utgör till synes den s . k . 

fiskezonen vilken inrättats genom lagen om Finlands fiskezon 

(FFS 839/74/ . Fiskezonen sträcker sig åtta sjömil ut från den 

yttre gränsen för Finlands territorialhav . Enligt lagen om Finlands 

fiskezon har finska staten uteslutande rätt att bestämrna om fisket 

i zonen . Denna bestämmelse synes ge vid handen att de regler som 

1 landskapet utfärdas om fisket ej kunde äga tillämpning inom fiske

zonen . Emellertid skulle en inskränkning av tillämpningsområdet 

för landskapets lagstiftning innebära en ändring av självstyrelse

lagen , vilken ju ej kan vidtagas utan landstingets samtycke . Däremot 

kräver inrättandet av en fiskezon utanför landskapets gränser ej 

landstingets medverkan, då fråga är om utvidgande av territorial

överhögheten beträffande fiskerätten, vilken angelägenhet under

ligger rikets lagstiftningsbehörighet. 

Av det sagda följer enligt landskapsstyrelsens uppfattning att 

fiske som bedrivs från Aland inom den del av internationellt vatten 

som omfattas av Finlands fiskezon fortsättningsvis är underkastat de 

bestämmelser som utfärdas i landskapet. Huruvida skyldighet före

ligger att vid fiske utanför landskapets område iakttaga också 

andra regler än sådana som utfärdats av vederbörande landskapsmyndig

heter är en fråga som saknar intresse för förevarande fall. Det 

väsentliga i sammanhanget är ju att de regler, varom nu är fråga, 

iakttages av dem som är skyldiga att följa reglerna. 

Oavsett det ovan sagda innebär den omständigheten att landstinget 

givit sitt bifall till ikraftträdandet av förenämnda konvention 

att de rekommendationer som kornmissionen avger blir bindande för 

landskapet, såvida ej Finlands regering - eventuellt på yrkande av 

landskapsstyrelsen - gör invändning emot rekommendationen . Förden

skull bör landskapet anses vara skyldigt att inom ramen för sin 

lagstiftningsbehörighet vidtaga de av ifrågavarande rekommendationer 

påkallade lagstiftningsåtgärderna. Som ovan sagts kan rekommendationer 

na i riket bringas i kraft genom förordning. Hittills har endast en 

rekommendation avgivits av kommissionen, varför endast en förordning 

i ämnet utfärdats (FFS 625/75) .Enär utfärdandet av motsvarande stad

ganden i landskapet ej kan delegeras till landskapsstyrelsen fordrar 

ikraftträdandet av rekommendationerna .här alltid lagstiftning, vil

ket dock av allt att döma ej kornmer att medföra några större olägen

heter,beroende på att rekommendationer ej kornmer att avgivas särskilt 

ofta. 

Föreliggande lagförslag innehåller bestämmelser om de minimirnått 

r -
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och de fångstbegränsningar som anges i kornmissionens rekomrnenda

tion .!nr.l (2-10 §§ , 12 §) samt straff - och övervakningsstadganden 

(13, 14 §§) . Dessa bestämmelser är i sak överensstämmande med 

motsvarande bestämmelser i riket . 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s l a g 

om regler för fisket i Östersjön . 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas : 

l § • 

Bestämmelserna i denna lag gäller fiske som bedrives från 

fartyg hemrnahörande i landskapet Åland inom konventionsområdet 

för konventionen rörande fisket och bevarandet av de levande 

tillgångarna i Östersjön och Bälten (Finlands författnings

samlings fördragsserie 40/74) . 

För tillämpningen av reglerna indelas konventionsområdet 

i delområden och statistiska rutor, vilkas lokalisering och 

gränser framgår av den förteckning och den kartskiss , som bifogas 

denna lag . 

2 § • 

Inom konventionsområdet får ej användas fast eller driv ande 

fångstredskap , som icke är utmärkt med bo j eller i landskapslagen 

om fiske (39/56) stadgat märke . 

Vid fiske f å r ej sprängämnen eller giftiga eller bedövande 

ämnen användas . 

3 § • 

I redskap av garn skall maskstorleken vid fångst av 

a) torsk söder om latitud 59° 30 ~ N utgöra 90 mm~ 

b) flundra inom delområdena 22-27 och inom delområdet 28 

väster om longitud 21° E samt inom delomr ådet 29 söder 

om latitud - 5 ~ 0 30 ~ N och väster om longitud 21° E ,go mm; 

c) flundra inom delområdet 28 öster om longitud 21° E 80 mm; 

samt 

d) flundra inom delområdena 29 och 32 söder om latitud 59° 

30 ~ N och öster om longitud 21° E 70 mm . 

Vid fångst av torsk och flundra skall maskstorleken i trå l

strutens skyddsnät vara minst dubbelt så stor som maskstorleken 

1 trålstruten . 

Med flundra avses 1 denna paragraf alla i Östersjön förekommande 

flundrearter. 

l l 

l 
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4 § • 

Maskstorleken i ovan 1 3 § avsedda fiskredskap bestämmes så, 

att då redskapet är sträckt 1 nätdukens längdriktning, skall en 

mätsticka vars tjocklek är 2 mm och vars bredd är såsom anförts 

i 3 § l mom . lätt kunna föras genom en maska av det våta nätet . 

5 §. 

Redskap med mindre maskstorlek än vad som stadgas i 3 §, vilka 

använts innan denna lag träder i kraft, får fortfarande användas 

under två år efter lagens ikraftträdande . 

6 § . 

Ombord på fiskefartyg får ej färdigt för bruk hållas fångst

redskap , vilket inom ifrågavarande område eller vid ifrågavarande 

tidpunkt är förbjudet. 

7 § • 

Fångst av torsk eller olika flundrearter enkom för tillverk

ning av fiskmjöl eller olja eller för andra industriella ändamål 

samt för foder är förbjudet. 

8 § • 

Det är förbjudet att fånga eller hålla ombord flundra (Platichthys 

flesus) och rödspätta (Pleuronectes platessa) under nedan nämnda 

tidsperioder (båda dagarna medräknade) : 

a) Från den l februari till den 30 april på delområdena 24, 25 

och 26; 

b) från l februari till 31 maj på delområdena 27,28 och 29 

(söder om 59° 30 ~ N latitud) . 

Det är förbjudet att enkom bedriva fiske efter flundra och röd

spätta under tiden från den l februari till den 30 juni på delområ

de 32. 

Det är förbjudet att bedriva fiske efter eller hålla ombord 

flundre- eller rödspättshonor från den l februari till den 30 april 

på delområde 22 . 

Det är förbjudet att bedriva fiske efter eller hålla ombord 

piggvar (Sco ph t a l mus maximus) och slätvar (Scophtalmus rhombus) 

på delområdenå r' 22 ',24 , 25 och 26 från den l juni till den 31 juli. 

9 § . 

Det är förbjudet att enkom bedriva fiske, samla , föra iland , 

sälja, behandla eller lagra sådan fisk, vilken som färsk har en 

total längd (c~) mindre än vad som nedan angives (fyller ej mini

mimå tten) , utom i fall, föreskrivna i 3 mom . 

~ l 
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-torsk , söder om 59° 30~N latitud ............................ 30 

- flundra på delområdena 22-25 ............................... 25 

-flundra på delområdena 26-28 ............................... 21 

- flundra på båda delområdena 29 och 32 söder om 59° 30~ N 1' 

latitud .................................................... 18 

-rödspätta på delområdena 22-25 ... . ......................... 25 

-rödspätta på delområdena 26-28 ............................. 21 

-rödspätta på delområde 29 söder om 59°30~N latitud ......... 18 

- piggvar och slätvar ........................................ 30 

- ål ......................................................... 35 

Ingen sidafångst av fisk som ej fyller minimimåtten får hållas om

bord . 

Trots bestämmelsen . i l room . får vikten av torsk som ej fyller mini

mimåtten uppgå till 5 % av fiskfångstens totala vikt söder om 59° 30~ 
N latitud . 

lO § . 

Inplantering inom konventionsområdet av andra fiskarter än sådana 

som ursprungligen hör hemma i detta och införandet av nya arter samt 

fångst av inplanterad fisk och störarter därstädes är tillåtna endast 

med tillstånd av Internationella fiskerikommissionen för Östersjön . 

l l § • 

Ombord på varje i l § avsett fångstfartyg , vars totala längd är 

minst 15 meter, skall över allt i konventionsområdet bedrivet fiske 

föras fiskejournal enligt av landskapsstyrelsen fastställd formulär 

och i denna skall beträffande varje fångstföretag antecknas följande 

uppgifter: 

a) datum och tid på dygnet för fångsten; 

b) fångstplats (angiven med koordinater eller enligt statistiskt 

rutsystem); 

c) fångstredskap och användningssätt (i ytvattnet, i mellanskiktet 

eller vid bottnen); 

d) tillverkningsmaterial och maskstorlek l nätduken i reds kap av 

garn; 

e) antalet av de vid fångsten använda näten eller krokarna och hur 

många gånger de vittjats per dag samt vikten av den fångst som 

erhållits per gång särskilt för olika fiskarter; 

f) uppgift om hur länge varje drag med trål eller motsvarande red

skap varat t och den därvid erhållna fångstens vikt särskilt för 

olika fiskarter; samt 

g) övriga uppgifter, som landskapsstyrelsen behöver för verkställig

heten av Internationella fiskerikommissionens för Östersjön rekom

mendationer. 
l . 

Il 
1 
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Månatliga utdrag ur fiskejournalen skall inom två veckor 

efter varje månads utgång tillställas landskapsstyrelsens fiske 

ribyrå . 

Befälhavaren på fångstfartyg, vars längd understiger 15 meter, 

är skyldig att månatligen inom en mån a d efter varje månads utgång 

tillställa landskapsstyrelsens fiskeribyrå av landskapsstyrelsen 

fastställt frågeformulär, i vilket införts de uppgifter om inom i 

l mom . avsett område bedrivet fiske vilka landskapsstyrelsen ansett 

erforderliga. 

Med stöd av denna paragraf erhållna upp~ifter, som rör närings

idkares ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet, 

skall hemlighållas och får inte nyttjas för enskild fördel. Upp

gifter får dock lämnas till åklagar~ och polismyndighet, om detta är 

erforderligt för utredande av brott, samt även till annan myndighet, 

såvida i lag eller förordning så är stadgat . .. 

l 2 § • 

Med fiske jämställes i denna lag fiskeriekonomisk forskning 

och plantering av havsorganismer med naturlig förekomst inom 

konventionsområdet, såvida ej fartyg som bedriver sådan verksamhet 

innehar härför av landskapsstyrelsen utfärdat tillståndsbevis . 

13 §. 
Den som bryter mot eller underlåter att iakttaga vad i denna 

lag är stadgat skall dömas till böter, eller såvida omständigheterna 

är synnerligen försvårande, till fängelse i högst två år. I strid 

med lagen erhållen fångst eller värdet därav samt olovligt använt 

redskap eller värdet därav skall dömas förbrutna. 

14 §. 
Tillsynen över iakttagandet av stadgandena i denna lag ombesör

jes av landskapsstyrelsen och polismyndigheterna samt såsom därom 

särskilt stadgas av gränsbevaknings- och tullmyndigheterna, envar 

inom sitt verksamhetsområde . 

Mariehamn, den 16 september 1976 

L a n t r å d 

Lagberedningschef 

r-
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Bitaga l 

Griinserna för kom"C.:'ltionsornr;!dets debmri!den. 

Ösrersj<~ins c..-'. B:ilt:::1s d~;")mr~d::n L:; 
äs;:;'tcilrggjo;:-ts p~ brr.1n ( DiL1g:1 2) och ;._:r~~'1 
s:: m ::t tiH h:r;s Jr ii)j,:ncL~: 

i\'uz-dlig gri::Js: en r~i t linje från }l~ls~nc·J..·:..' 
Hc•·:cd till Gniben OCde. 

'--· O::.dig gr2ns: 12~ E:: lo~gicuJ frJ.n 
sö.:.:k:f\Jt" 

Ddområde 23 

1\o:-d~g gr-:i:;s· en "'" fr:ln Gilb;c:Lg 
v;;:d till Kulic:n. 

Sydlig gräns: en r~t 1.! n j::: från F~1lsrerbo fyr 
p~ kusren till 
fyr på danska kusten. 

De väsrr~ g:<i:-Iscrn;! sctrnmarrLdier m~:-~: 
öst~·l gr~ins~n tlli cL:IornrJde 22 och söc.h:J 
~r3nsen till delornr~\:L~ 23. Den Östra gr~ins~a 
];:;?er lihgs linien fr)i1 S::nchammJr,:ns fyr till 
I-I ::n~rr:croddc f\·r oc;1 s~:;,.} c;: om Bornholrn ~~;~i
C.~C!rr"' ii:1gs lJ-o ~r;' 1o'I•Y;tnr1 .... ~ - ~ ... v. ~"'-'· 

Dclor::mUe 25 

Norc!:g gribs: 56°30' ~ latitud. 
Osdig gr~ns: l~~~ f~ k>ngi.tt:d. 

Viistlig gräns: s,l;lJtiL':~f:~Iicr med Östra grän
s~n t:ii c:;::lomdde 24. 

Ddo.'7tr!de 27 

Ostlig gräns: 

Sydl!g gräns: 

l'\ord1~g gr:~ns: 
Sydlig gr:irls: 
eV. ii.:; t1 ~g 

Nordlig gr~ins: 
Ostlig grän3: 

Sydlig gr~ins; 
Viisdig gräns: 

Delområde 30 

19,E longitud fdn 59~41'N 
larj tu d tiH Gotl..1nd och fr~n 
Gotland liir:gs Yr N latituJ 
till 18° E Io:1g.itud cch vicbr~ 
söclerut h:1gs 18~ E longitud. 
56°30' N larimd. 

58~30" f\ Iatitcd .. 
.'56 • .30' N bi ad. 

Gotland no~rut !ängs 19,E 
longitud och f:--5n Got!anå sÖ· 
derut längs 57" N l<.!dtuc! tili 

OE . -. d 1 . • • ·-18 :. lonf;!cU cco v~cure so-
derut längs 18' E longitud. 

60'30' N btitud. 
2Y E longitud · till 59" N Ja. 
titud och dd:~re tings 59~ N 
latitud Ö5terut. 
5So30' I'\ britud. 
fr:ln 59~41' N 1atitt!d längs 
19'00' E bngitud södemt . 

Nordlig griins: 63°30' 1'\ latitud. 
Syd!ig gr~ir!s: 6tf30' N Luitud. 

Defc,:-:rclde 31 

Sydlig gräns: 63:l30' N lJtitud. 

f·;,.~_,rdi)g gr3~s: 
\:-;;.5 d i.; gr~ins: 

)(,

0

30' f\ Llticud. 
1 s·:~ f: lo .. ~~i r ud. \/ist!ig gr~ins: s~nnn1::1;}f~1rr~r med östra 

gr:insen tiil dc!o~1:-~J~..: 29. 
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