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SAMMANFATI'NING 

Landskapsstyrelsens försl.t.ig 
I framställningen föreslås vissa ändringar av landskapslagen om rätt att idka näring i 

landskapet Åland och av vissa andra lagar där näringsutövning och därmed jämförbara 

angelägenheter regleras. Ändringarna föranleds i huvudsak av avtalet om upprättandet av 

ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (BES-avtalet). Samtidigt har vissa andra 

ändringar gjorts t.ex. i fråga om fisket. 

Utskottets förslag 
Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag med vissa kommentarer till ändringarna av 

landskapslagen om rätt att idka näring och landskapslagen om fiske. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

1. Landskaps/agen om äntlring av landskaps/agen om rätt att idka näring i landskapet 

Åland 

I framställningen ingår inte några förslag till materiella ändringar utan endast ändringar 

föranledda av anpassningen till BES-avtalet. Eftersom det kommit till utskottets kännedom 

att landskapsstyrelsen inom kort till lagtinget kommer att överlämna ett förslag till ny 

näringslagstiftning, vilket är ett resultat av en omfattande översyn, föreslår utskottet inga 

ändringar i förhållande till landskapsstyrelsens förslag. Utskottet har således inte gjort 

några materiella ställningstaganden t.ex. i fråga om näringsanmälan. 

12. Landskaps/agen om ändring av 2 §landskaps/agen om.fiske i landskapet Åland 

Utskottet konstaterar att det i förslaget görs åtskillnad mellan de fiskare som be.driver 

yrkessmässigt fiske samt övriga fiskare och att det i framställningen sägs att det i 

landskapsförordning kan intas bestämmelser om vad som avses med yrkesmässigt fiske. 

Av framställningen framgår dock inte vilka kriterier landskapsstyrelsen avser uppställa 

för de fiskare som skall ingå i det s.k. yrkesfiskarregister som blir följden av indelningen. 

Utskottet har låtit sig informeras om att en av landskapsstyrelsen tillsatt arbetsgrupp i 
januari 1994 avlämnade ett betänkande i vilket föreslogs att som yrkesfiskare skall 

betraktas den vars beskattningsbara inkomst till minst 50 procent härrör från fiske. För 

att betraktas som yrkesfiskare bör fiskaren enligt arbetsgruppen därtill under två av de 

tre senaste åren ha bedrivit traditionellt fiske och bör inte vara heltidsanställd i annat 
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tjänste- eller arbetsförhållande. Vidare föreslår arbetsgruppen att undantag skall kunna 
beviljas t.ex. mångsysslare i skärgård och glesbygd. Enligt utskottets åsikt bör landskaps
styrelsen överväga att ha de av arbetsgruppen utstakade riktlinjerna som utgångspunkt vid 
utformningen av den tilltänkta landskapsförordningen. Utskottet har därtill kunnat 
konstatera att yrkesfiskarna omfattar förslaget. 

Beträffande§ 2 konstaterar utskottet att det i framställningen talas om "allmänt vattenom
råde" me.dan gällande lag talar om 11havet utom byarågång samt vid de havsstränder och 
i havet befintliga holmar och skär, som tillhöra landskapet, men ej lyda under visst 
hemman eller innehas av någon under särskilda villkor". Någon ändring i sak avses, enligt 
vad utskottet fått erfara, inte utan i båda fall avses såväl allmänt vattenområde som 
kronoallmänningar. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 18 april 1994 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Anders Eriksson, lagberednings
chefen Lars Karlsson, fiskeriintendenten Carl Storå, miljövårdsintendenten Håkan Kulves, 
polismästaren Björn Andersson samt fiskarna Alfred Kemmelmeier och Henrik Söderlund. 

Ledamoten Abrahamsson har anmält awikande åsikt i fråga om landskapslagen om fiske 
i landskapet Åland. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Boman, viceordföranden Harry 
Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson och Sjöblom. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Marieharnn den 17 maj 1994 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget antar de i framställning
en ingående lagförslagen oförändra
de. 

Tage Boman 

Susanne Eriksson 



AVVIKANDE ÅSIKT 

Undertecknad anmäler avvik.ande åsikt till nätingsutskottets betänkande över lands
kapsstyrelsens framställning nr 30 1993-94 eftersom jag anser att det i framställningen 
ingående förslaget till ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland av tekniska 
skäl borde förkastas så att möjlighet till ytterligare utredningar skulle föreligga. 

Mariehamn den 17 maj 1994 
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Edgar Abrahamsson 


