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1976-77 Lt - Hemst.mot. nr 2 - Leu. 

LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

12/1976-77 med anledning av landstingsman 

Göte Sundbergs m.fl.hemställningsmotion an

gående ändring av landskapslagen om fiske 

i landskapet Åland. 

Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver tandstinget inbe

gärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet 

hört fiskerikonsulenten Magnus Westling, vördsamt anföra följande. 

Motionärerna föreslår i sin hemställningsmotion att landskapsstyrelsen måtte 

uppmanas att föreslå erforderliga ändringar i landskapslagen om fiske i 

landskapet Åland (AFS 39/56) så att det skulle bli möjligt för alla ålän

ningar att utöva fritidsfiske i de vattenområden som ägs av landskapet. 

Utskottet, som omfattar motionärernas uppfattning att möjligheterna till fri

tidsfiske för den del av landskapets befolkning, som inte äger eller på annat 

sätt innehar fiskevatten om möjligt bör förbättras, har beträffand~_ de av land

skapet ägda vattenområdena erfarit, att dessa till icke obetydlig del är 

utarrenderade till yrkesfiskare och också delvis utgörs av andelar i sarn

fällda vattenområden. 

Med tanke på de svårigheter, som troligen skulle uppstå i sarnarbetet med öv

riga medlemmar i de fiskelag i vilka landskapet ingår samt de problem de 

nämnda arrendeavtalen kunde medföra, om alla ålänningar gavs rätt att fiska 

i de vattenområden, som ägs av landskapet, har utskottet inte ansett sig 

kunna omfatta motionärernas förslag att åtgärder bör vidtagas för ändring 

av landskapslagen om fiske i nämnt syfte. Däremot anser utskottet att det 

missförhållande, som motionärerna pekat på i huvudsak kan avhjälpas genom 

att landskapsstyrelsen inom ramen för gällande lagstiftning vidtar åtgär

der för inrättande av flera fiskekortsområden. I detta sammanhang är för 

utskottet inte heller den tanken främmande, att ett fiskekortsområde för 

fiske med nät inrättas på prov förslagsvis i närheten av Mariehamn. T.ex. 

en del av vattnen vid Björkör kunde vara lämpliga för ändamålet. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att föreliggande hemställningsmotion skulle 

förkastas, samt 

att Landstinget måtte hemställa om att land

skapsstyrelsen vidtar åtgärder för inrättande 

av flera fiskekortsområden. Ma-
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riehamn den 12 januari 1977 . 

På 

ordförande 

vägnar : 

Fo ke Husell 

sekreterare . 

901 

Närvarande i utskottet : ordföranden Rolf Carlson, viceordmmnden Sundberg 

samt ledamöterna Lundberg , Radmar Söderlund och Björklund . 


