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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 13/1986-87 med anledning av ltm 

Anders Johanssons m.f 1. hemstälJ-

ningsmotion tiU landskapsstyrelsen om 

en utredning av möjligheterna att in

rätta en försöksstation för fiskodling 

på Åland. 

Landstinget har den 28 november 1986 inbegärt finansutskottets yttrande över 

motion nr 12/ 1986-87. 

Utskottet, som i ärendet hört trädgärdskonsulenten Henry Mattsson, ordföranden i 

Ålands fiskodlarförening Hans Nordqvist, fiskeriintendenten Carl Storå~ fiskerikon

sulenten Magnus Westling och landskapsstyrelseledamoten Lasse Wiklöf, får anföra 

följande. 

I motionen efterlyses en utredning av möjligheterna att inrätta en försöksstation 

för fiskodling på Åland och i motionen ges också exempel på lämpliga verksamhets

områden. 

Som framgår av motionen är fiskodling en näringsgren som under de senaste åren 

har fått mycket stor betydelse på Åland och då inte minst i skärgården. Dess 

utvecklingsmöjligheter framstår också som goda under förutsättning att avsätt

ningen även är tryggad i fortsättningen och att man kan lösa de olika miljöproblem 

som är förknippade med verksamheten. Det största problemet är fosforn och andra 

närsaJter i fodret som via foderrester, tillsammans med exkrement, hamnar på 

havsbotten under odlingskassarna och åstadkommer en sedimentering. Det finns 

olika metoder för att komma tillrätta med dessa problem bl.a. används på sina håll 

slamsugning och försök förekommer också inom ramen för det nordiska samarbetet. 

Det är viktigt att åtgärder vidtas på Åland. Utskottet har dock vid ärendets 

behandling funnit att det bland dem som berörs av frågan råder stor enighet om 

att forskningen och utvecklingen av olika metoder inom det här området inte är 

uppgifter som lämpar sig för en landskapsägd försöksstation för fiskodling. Den del 

av försöksverksamheten kring miljöproblemen vid fiskodlingarna som är att 

hänföra tiH grundforskning bör i stället bedrivas på annat håll - så.dan forskning 

bedrivs på nordiskt plan - medan den praktiska uppföljningen bör utföras vid de 

fiskodlingar som finns i landskapet. I sammanhanget kan också nämnas att Nordiska 

ministerrådet år 1985 beslöt tillsätta en särskild ämbetsmannakornitte för fiskeri-
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frågor tiH vars ansvarsområde särskilt hör frågor inom akvakulturen och Åland har 

fått rätt att utse en representant. 

För att gå närmare in på de olika områden som särskilt uppräknas i motionen kan 

konstateras att foder- och tillväxtexperiment redan bedrivs delvis av de privata 

fiskodlarna i regi av fodertillverkarna. Till den verksamhet som lämpligen bör 

handhas av de enskilda odlarna hör också experiment med nya arter i praktisk 

odling. Vad gäller experiment med olika slag av genetiskt material och experiment 

med ny teknologi är det fråga om den typ av forskning som i första hand bör 

bedrivas vid större enheter och där det finns större ekonomiska resurser att stödja 

sig på. Hantering och experiment med förädling av produkterna är ett verksamhets

område som enligt utskottets uppgift lämpligen bör handhas av fiskodlarnas 

intresseförening och fiskförädlingsindustrin som kan omsätta impulser utifrån till 

praktisk handling. 

För att effektivera sitt arbete bör landskapsstyrelsen enligt utskottets mening följa 

den forskning som bedrivs på annat håll och sprida informationen vidare till 

odlarna. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 7 april 1987. 

att Landstinget med förkastande av 

hemställnings motion nr 12/ 1986-87 

bringar betänkandets moth·ering till 

landskapsstyrelsens kännedom. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Nauder 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, vice

ordföranden Olof Jansson samt ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 


