
033 

1976-77 Lt - Ls framst. nr 6 - Lu. 

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 2/1976-77 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till Landstinget med förslag till landskanslag 

om regler för fisket i Östersjön. 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinp:et inbegärt lag

utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Hägg

blom, lagberedningschefen Christer Jansson och fiskeriintendenten Carl Storå, 

vördsamt anföra följande. 

östersjöstaterna har genom en konvention, som undertecknats den 13 september 

1973 i Gdansk i Polen, överenskommit om ordnandet av fisket i Östersjön, vilken 

konvention, med Landstinge~ medgivande bringats i kraft i Finland, inbegripet 

landskapet Åland. I enlighet med konventionen har en internationell 

fiskerikommission för Östersjön tillsatts, med uppgift att utfärda rekommenda

tioner i syfte att unpnå konventionens bestämmelser. Finland representeras 

inom denna kommission av en nationell delegation, där även landskanet Åland 

är representerat. Enligt vad utskottet erfarit, har åländska intressen genom 

denna representation hitintills blivit beaktade ~å ett tillfredsställande 

sätt. I Internationella fiskerikommissionens för Östersjön första rekommenda

tion, som ingår i nu föreliggande lagförslag, har de åländska intressena blivit 

sålunda beaktade, att de nya rep:lernas tillämpningsområde i allt väsentligt 

begränsats att gälla endast områdena söder om latitud 59° 30'N, vilket alltså 

avser ett område, inom vilket åländska fiskare endast undantagsvis idkar sin 

näring. 

Lagutskottet har även dryftat frågan om Landstingets lagstiftningsbehörighet 

l detta ärende och funnit att Landstinget givetvis äger lagstiftningsbehörighet 

i ärenden, som berör fiske inom landskanets gränser och alldeles uppenbart 

också fiske från åländska fiskefartyg inom Finlands territorialgränser eller 

t.o.m. fiske inom Finlands fiskezon. Däremot kan man möjlighen vara tveksam 

inför landstingets behörighet att stiffa lagar med gil ti.~het inom internatio

nella områden men eftersom nationell lagstiftning i allmänhet tillämpas på det 

egna landets medborgare även utanför landets gränser finnes 

skäl förutsätta att åtminstone en landskapslag, som skall äga tillämpning 

ombord på ett fartyg hemmahörande på Åland, skulle falla inom behörighetsramarna, 

i synnerhet som prejudikat i samma riktning redan finnes att åberona. Ett annat 

betraktelsesätt skulle för övrigt också leda till märkvärdiga och oändamc'\ls

enliga slutresultat. Även om fiske icke enbart avser verksamhet ombord nå 

fartyg utan kan sägas ske vid sidan av fartyget, har lagutskottet alltså om

fattat landskapsstyrelsens ståndpunkt, såsom den framgår ur framställningen och 
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ansett att Landstinget äger lagstiftningsbehörighet i ärenden, som gäller 

fiske, som bedrivs från i landskapet Aland hemmahörande fartyg. 

Eftersom den internationella konventionen föreskriver att anmärkningar emot 

rekommendationer, som fiskerikommissionen avgivit, skall av respektive land 

framföras inom nittio dagar och de rekommendationer, som ligger till r,rund 

för föreliggande lagförslag avgivits redan hösten 1974 utan att Finland 

anmärkt emot desamma, har utskottet funnit att landstinget icke längre har 

möjligheter att sakligt ändra någonting alls 1 rekommendationernas text. 

Redan den l juli 1975 har rekommendationerna trätt i kraft inom östersjö

området och föreliggande landskapslag, likasom för övrigt också motsvarande 

riksförordning, måste därför behandlas formellt och betraktas endast som 

en verkställighetslag, som avser att gentemot medborgarna säkerställa till

lämpningen av rekommendationens regler. Möjligen kunde man tänka sig att 

landstinget skulle skärpa reglerna om så skulle anses n?bllat men, som ovan 

redan omnämnts, åtminstone nu föreliggande lagförslag berö±~~icke i särskil t 

hög grad den åländska fiskerinäringen. 

I förslaget till landskapslag har genomgående använts ordet "maskstorlek" 

men utskottet har erfarit, att de sakkunniga på området ansett ordet "mask

vidd" bättre med beaktande av metoden, som användes för att mäta nätmaskorna. 

Lagutskottet föreslår att justeringsutskottet skulle berättigas verkställa 

detta utbyte av ord. 

Detaljmotivering. 

5 §. Internationella fi~~ikommissionens för Östersjön rekommendation har 

trätt i kraft den l juli 1975. I rekommendationen har tillåtits fiske med red

skap med mindre maskvidd än rekommendationen förutsätter under en överp:ån,P;s

period av två år. Lagutskottet har,med hänvisninP; till det anförda, funnit att 

icke heller åländska fiskare genom landskapslagstiftning bör tillerkännas 

en längre övergångsperiod, varför tiden uttryckligen föreslås förkortad till 

den l juli 1977. 

11 § 3 mom. Enligt rekommendationen skall statistiska uppgifter angående 

fångsten från fartyg, vars längd underskrider 15 meter, avges en gång per 

år, inom en månad från årsskiftet. Den avgivna rapporten skall innehålla 

de erforderliga uppgifterna angivna per månad. Utskottet har ändrat detta 

lagrum i överensstämmelse med rekommendationen. 

I övrigt har lagutskottet funnit att lagtexten följer rekommendationens inne

håll, såsom den framgår ur den officiella svenska texten (Finlands författ

ningssamlings fördragsserie 27/75), förutom stadgandena i 11 § 4 mom. och 13 §, 
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vilka lagrum öv~rens~tä~er ~ed motsvarande stadgqnden i lagen om bringande 

i kra,~t av Internationella fiskerikommissionens för Östersjön rekommendationer, 

(FFS 483LJ5}_. 

Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föresH. 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

sålydande: 

L a n d s k a p s l a g 

om regler f.ör fisket i Östersjön , 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1~4 §§' 

(Som framställningen)_, 

5 §, 

Redskap med mindre maskVidd än vad som stadgas i 3 § ~ vilka använts innan 

denna lag träder i kraft,får (u~eslu~n,)_ användas''t'ill 'dert 'l jultl9'77. 

6-,JQ §§, 

(Som framställningenl~ 

ll §. 

1- 2 mom, (som framställningen)_, 
Befälhavare påsådant fångstfartyg,,vars län~d understi~er 15 meter,är skyldig 

att årligert in'om ·en> 'måna'd frart årss'kiftet tillställa landskansstyrelsens fiske

ribyrå av landskapsstyrelsen fastställt frågeformulär~ i vilket införts de 

uppgifter om inom i l mom. avsett område bedrivet fiske,vilka landskapsstyrelsen 

ansett erforderliga , 

4 mom. (som framställningen}. 

12-14 §§. 

(Som framställningen)_. 

Mariehamn den 15 november 1976. 

ottrr(Jt: 
an-Erik Lindfors 

' ' ~~AY~~ 7~~~--~~ 
Patrick Donner 

ordförande 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors,viceordföranden Andersson, ledamö

terna Dahlman(delvis), Berg och Elmer Jansson (delvis) samt suppleanterna 

Wiklöf (delvis)_ och Bengtz (delvis). 
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