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FINANSUTSKOTTETS BETAi\IKANDE nr 16 /1982-83 med 

anledning av ltm Rodrnar SödeTlunds m.fl. hem
ställningsmotion till landskapsstyrelsen 

oin åtgärde-r för att try~ga tillzången av gädd
yngel för utplantering. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över nämnda motion. Ut

skottet, som i ärendet hört fiskeriintendenten Carl Storå, fiskerivårds

instruktören Börje Moliis. Q.\:h utredaren Christer Eriksson, får i anledning 

härav anföra följanJe. 

Trots att fångsterna av gädda i åländska vatten under alla tider varierat 

kroStigt finns det enligt utskottets uppfattning anledning att se med oro 

på gäddbeståndet i dag.BLa.har kläckningsgraden avgäddranmder senare årvar:it rere i 

ca. 5 % mot tidigare 80 - 90 °&, Av den anledningen är det därför viktigt 

att åtgärder vidtas för att trygga gäddbeståndet i landskapet för såväl 

närings- som turismfiske. De åtgärder som landskapsstyrelsen främst använder sig 

av i dag är vattenvård i samarbete med fiskelag. Utskottet anser för sin 

del att en avsevärd ökning av utplanteringen i första hand av förstrtickta 
gäddyngel bör komma till stånd. Tills vidare kan dessa inköpas utifrån och 

utplanteras under en längre tidsrymd på olika ställen så att utvärdering-

ar kan göras. Utskottet har vidare förstått att för siken, framförallt den 

stationära s.k. skärgårdssiken, råder en liknande situation och att åt-

gärder även med tanke på detta fiskslag bör korruna till stånd. 

Utskottet anser vidare att landskapsstyrelsen bör utvärdera om det är 

ändamålsenligt att igångsätta Toböle fiskodlingsanstalt för kläckning av 

gLidd- och sikyngel. Det bör vidare undersökas om det på Aland finns över

komliga, lämpliga ställen för att framställa försträckta gäddvngel. Syftet 

vore att åstadkomma en kontinuerlig utplantering av gädda och sik. 

Med hänvisning till det ov3Il sagda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget hemställer hos landskapsstyrelsen 

om nödiga åtgärder för att trygga tillgången av 

sik- och gäddyngel. 

Marie-
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h3Jl1I1 den 12 januari 1983. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordförande Dag Boman 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. R.Carlson, v.ordf. R.Söderlund, ledamöt. 

E.Jansson, Sundback och T.Söderlund. 


