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års Fisk erik omi te yttr ar i sitt betä nkan
de bl. a.:" - -

Medan fång st av s i k ~ i salt sjön unde
r lekt iden var tillå ten ,
idka des i syd väst ra Finl and s skär gård
rikl ig sikfångBB med .nät , utan
att någo n min skni ng av sikstammen kund
e iakt agas . Dett a blev däDemot
i hög grad fall et, seda n stor ryss jor en
tid vari t i anv~ ndni ng. Hära vfram går att för siks tamm ens upp rätth ålla
nde i ännämnda. trak ter icke
ford ras en abso lut fred ning av denna fisk
unde r lekt iden , men väl- en
reg leri ng av sikf iske t med avse ende å
de reds kap, som däriu .d få använ das"
Med anle dnin g av den ovanii:iförda mot iver
inge n anh ålle r und er. sam t tt Ålands Lan dsti ~ att för dett
teck nad vörd
a land skap s vidkoma
mande tred je mom. i elvt e para graf . i
Fin l~d s

nu gäll ande fisk eris tad-

ga, vilk et best ämm er att sik f r ån och med den l okto ber till och med
den 30 november är fr edad och all fång st av såda n förb jude n, mått e utesl uta. s.
Brändö den 19 juni 1922
And• Fors berg .

