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• 
Till Ålands Landsting • 

Siken är söt tt 
va. en!'isk, ehuruväl den lever både i sött ouh salt 

vatten. Det är b i ev sa.t, att sikens liv j k å e an p konstgjord väg tändas 
i annat än rent sött vatten. Såsom stöd för förmenandet av detsamma 

troligen är förhållandet även på naturlig väg, tager nedskrivar~n 

härav sig friheten påpeka. att de stora fullvuxna. sikarna i oktober 

månad vandra i mycket stora stim från havet så långt upp i de sik-

förande älvarna även vid finska fastlandets kuster tills gränsen mel-

lan salt-och sötvattenformerna. uppnås. I dessa älvar, där strömdraget 

är normalt, sker sikens. naturliga fortplantning, d.v.s. befruktningen 

~/ av· äggen, vilken som bekant erfordra2 en ti~ av sex månader förP-

än ynglet sedermera utvecklas. Det har åtminstone för par årtionden 

sedan ej hört till sällsyntheterna att fiskare i strörraningsryssjor u-

8.v förutberörda sikförande områden fångat båtlass
tanför mynningarna 

tals sikyngel, vilket , enligt mitt förmenande, vidha.ndengiver att de 

sikförande älvarna äro sikstammens födelsetrakter. 

höstetid vandrar i vår yttre skärgård, har Att även den sik, som 

i fortplantningsorgan utvecklade och t.o.m. enligt naturens lagar, 8 na 

kpl tser vill jag för ingen del bestrida, men söker tillbudsståend8 le a ' 



yojl 
betvivlar dock på 

sannna gAng huruvida dessa sikar, som avsätta sin rom i saltvatten 
, med sin lek bidraga till 

sikstammens bibehållande, Vore förhållandet så tt 
a en sådan sötvattenfisks liv som sikens kunde 

tändas i salt vatten bod 
' r e man även i skärgården, likasom fallet är 

vid mynningarna och de n .. 
armaste omgivningarna av de sikförande älvarna, 

vårtid vara i tillfälle att b 
o servera spätt sikyngel. 

1911 
års Fiskerikomite yttrar i sitt betänkande bl. a.:" - -

Medan fångst av sik~ i saltsjön under lektiden var tillåten, 

idkades i sydvästra Finlands skärgård riklig sikfångBB med .nät, utan 

att någon minskning av sikstammen kunde iaktagas. Detta blev däDemot 

i hög grad fallet, sedan storryssjor en tid varit i anv~ndning. Härav

framgår att för sikstammens upprätthållande i ännämnda. trakter icke 

fordras en absolut fredning av denna fisk under lektiden, men väl-en 

reglering av sikfisket med avseende å de redskap, som däriu.d få an-

vändas" 

Med anledning av den ovanii:iförda motiveringen anhåller under-

. t tt Ålands Landsti~ att för detta landskaps vidkom-tecknad vördsam a 

mande tredje mom. i elvte paragraf. i Finl~ds nu gällande fiskeristad-

f å och med den l oktober till och med ga, vilket bestämmer att sik r n 

fredad och all fångst av sådan förbjuden, måtte uden 30 november är 

tesluta.s. 

Brändö den 19 juni 1922 

And• Forsberg. 


