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LAG -och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

med anledning av Ålands landskapsstyrel

ses framställnin g till Ålands landsting 

angående ändring av landskapslagen om 

fiske i landskapet .Åland. (16/1960). 
Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets utlåtande har utskottet behandlat densanlli1a, och får 

härmed vördsamt anföra följande . 
Utskottet har funnit den föreslagna ändringen påkallad främst på den 

grund att enligt nu gällande lag icke endast landskapets inbyggare äger 

den i förslaget omnämnda fiskerätten utan även rikets invånare. Då tu

risterna dels komma från riket och dels från Sverige samt i någon mån 

även från de övriga nordiska länderna kunde övervakning en av lagen be

reda vissa svårigheter om icke alla turist er hade sanuna rätt. Samtidig t 

är stadgandet såtillvida positivt att därigenom klart utsäges i vilket 

fall en medborgare från något av de nordiska länderna ä ger rätt till 

fiske, varför någon oklarhet i denna fråga icke framdeles torde behöva 

uppstå. Slutligen vill utskottet dock framhålla att vissa betänkligheter 

kan hysas mot att utlänningar på nu föreslaget sätt beviljas en generell 

rätt till fiske på havsområden, enär gränsdragningen mellan havso111råde 

och annat vattenområde såsoru icke utmärkt kan giva upphov till över

trädelser av fiskerätten. 

I lagtexten har utskottet företagit en ruindre förtydli gande omstili
sering. Sålunda föreslås 2 § lyda: 

2 §. 
I havet utom bJ:arågång samt vid de havsstränder och i havet befintliga 

holmar och skär, som tillhöra landskapet, men ej lyda under visst hernr.tJ.an 

eller innehavas av någ on und er särskilda villkor, äger envar landets in

byggare rätt . att idka fisk e , försåvitt e j annorlunda är föreskrivet eller 

framdeles föreskrives. Inom här avsedda vattenorarådcm ä ga r.1edborgare i 

Danmark, Island, Norge och Sveri ge rätt till husbehovs- och rekreations
fiske. 

Om rät~· att idka fiske på staten tillhöriga vattenområden gäller 
vad därom är stadgat i riket. 

Hänvisande till vad ovan framhållits föresl å r utskottet vördsamt 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

i den lydels e landskapsstyrelsen föreslagit 

:uied beaktande av de ändringar ut skot t e t ovan 
framfört. 

Marie-
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harnn, den 1 8 november 1960. 

Pä lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

/}/ · ~ ~ 
~~ . 
Valt er Nordas. 

~~-·c~o_,,,)-c 
Curt Carlsson. 

Närvarande i utskottet: ordförand en Valter Nordas, viceordföranden 

John Johansson samt ledamöterna Viktor Arvidsson, Harry Lindfors satJ.t 
Paul Blomqvist. 


