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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 23/1989-90 med 

anledning av ltm Pekka Tuominens 

hemställnings motion 'till-· landskapssty

relsen om lagstiftningsåtgärder som 

tillåter fritt spinn- och pilkfiske. 

Landstinget har den 13 december 1989 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över motionen. Utskottet, som i ärendet hört fiskerikonsulenten och 

viceordföranden för Alands Sportfiskeförening Tom Karlsson, får med anledning 

härav anföra följande. 

I motionen föreslås att det .fria handredskapsfisket utvidgas i förslaget till ny 

landskapslag till att innefatta spinnfiske och pilkning samt att fisket omfattar hela 

Aland och alla ålänningaL 

Utskottet har erfarit att det i dag finns sammanlagt 67 fiskelag i landskapet, varav 

de flesta bildats under 80-talet. En förutsättning för att dessa fiskelag skall kunna 

upprätthålla sin nuvarande verksamhet är de medel som inflyter huvudsakligen från 

försäljning av fiskekort. Ett fritt spinn- och pilkfiske skulle alltså för fiskelagens 

del innebära att de går miste om de intäkter som idag erhålls från försäljningen av 

fiskekort. Detta skulle på sikt leda till en väsentligt försämrad fiskevård, då 

fiskelagens inkomster främst används just för detta ändamål. Enligt utskottets 

mening är det inte realistiskt att tro att landskapsstyrelsen skulle kunna överta den 

fiskevårdande verksamhet som idag sköts av f iskelagen. 

Utskottet har vidare erfarit att man från sportfiskeföreningens sida anser att ett 

bibehållande av fiskekorten är att föredra framom ett fritt fiske dels beroende på 

att fiskekortsavgifterna är låga och dels för att undvika konflikt med vattenägarna. 

Dessutom är man oroad för att ett fritt spinn- och pilkfiske skulle försämra den 

fiskevärdande verksamheten. 

Enligt utskottets mening skulle övervakningen av att fiskarna faktiskt innehar 

fiskekort betydligt försväras om landskapsstyrelsen och inte som nu fiskelagen 

skulle tillhandahålla fiskekorten. 

Ett fritt spinn- och pilkfiske skulle även enligt utskottets uppfattning medföra en 

risk för att fisket koncentreras till vissa områden, medan det inte fiskas alls eller 

endast i ringa utsträckning på andra områden. 
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Enligt motionären skulle alla på Åland fast bosatta personer omfattas av det fria 

spinn- och pilkfisket. En bortaålänning som är vattenägare skulle således alltså inte 

omfattas av det fria spinn- och pilkfisket medan ålänningar som inte är vattenäga

re kunde fiska fritt. 

Utskottet anser inte i likhet med motionären att fisket enligt nuvarande system 

verkar enligt odemokratiska principer, då det finns möjlighet för envar att lösa 

fiskekort. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 20 mars 1990 

_i· 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 18/ 1989-90. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 

Söderlund. 


