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LAG- och EKONO~UUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

11/1976-77 med anledning av ltm Göran 

Bengtz m.fl.la[;ffiotion angående ändring av 

24 § landskapslagen om fiske. 

I,fed anledning av ovannänmda lagmotion, varöver Landstinget inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört fiskeriinten

denten Carl Storå och kräftfiskaren Alf Berglund, vördsamt anföra följande. 

Utskottet, som har erfarit, att kräftstammen på Åland under den senaste 

10-årsperioden minskat mycket kraftigt och som också konstaterat, att kräft

fångsten på vissa håll i landskapet är av inte oväsentlig ekono~isk betydelse, 

har med tillfredsställelse konstaterat att motionärerna riktat uppmärksamheten 

på att åtgärder om möjligt bör vidtagas för tryggande och eventuellt stärkande 

av den åländska kräftstammen. 

Utskottet anser, i motsats till motionärerna, inte att kräftfisketurer för 

turister i dag är allmänt förekommande. Inte heller är en utveckling i sådan 

riktning, enligt utskottets uppfattning, önskvärd, emedan kräftstammen där

igenom lätt kunde bli föremål för rovfiske. 

Enligt utskottets mening är ett bibehållande av serveringen av kräftor nå 

åländska utskälli<ningsställen från och med den 21 juli angeläget, med tanke 

på turismen. Ett eventuellt framtida införande av rörlig fångsttid bör därför 

inte få medföra ändring av detta datum. En sådan lösning förutsätter dock 

också annan ändring,än den av motionärerna föreslagna, i landskapslagen om 

fiske i landskapet Åland. 

Den föreslagna lagändringens inverkan på kräftstammen likso~ dess ekonomiska 

betydelse för dem, som bedriver kräftfiske, är för utskottet outredd. Ut

skottet har dock erfarit, att Husö biologiska station under år 1977 avser 

företaga en större undersökning av den åländska kräftstammen och dess ut

veckling under den senaste 15-årsperioden. Hed tanke nå detta anser utskottet 

frågan om ändring av stadgandet om fångsttiden vara för tidigt väckt. Re

sultatet av nänmda undersökning bör enligt utskottets mening inväntas innan 

åtgärder i detta avseende vidtages. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 
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Mariehamn den 16 december 1976. 
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att föreliggande lagmotion skulle för

kastas ?samt 

att Landstinget måtte hemställa om att land

skapsstyrelsen inkannner med förslag till änd

ring av det aktuella stadgandet om resulta

tet av den i motiveringen nämnda undersök

ningen ger anledning härtill , 

På lw;h/ ~ts vägnar: 

Rol Carlson 
1 

~~ -

ordförande _ ~ 

Folke Husell 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Carlson, viceordföranden Sundberg samt 

ledamötern Lundberg, Söderlund och Björklund. 


