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S t -o r a

u t s k o t t e t s be-

tänkand e N:o 10 i· anledni ng av lands~

t.

,.

ingsman nen Anders Forsber gs och F. \l.

Öster lunds motion rörande gäddans fredande.

,
Sedan Landst ipget denna. do.g r··
or utlatan de remitte rat förenäm ndc mo..
tion jamte Ekonom ieutsko ttets b t··
e anko nd e N:o 3 till Stora. utskot tet,
..
får detsc.mm a i anledn ing där,,
~v vo rd s::unt frcmhå lln följnnd e:
Utskot tet ha.r vid behc.nd lingen ev denna fråga insett, ett åtgärde r
:1öc.vän digt må ste µ::ii.dtagas för -r.1tt förekom ma gäddstamme.ns ytterli gare
mj_nskn ing i våra vntt en, emeda.n gäddan, som ve.rit och är en viktig exL.

n ortvara på Sverige , un d er de senaste åren i betänk lig grnd decime rats,
.Sme llertid har mc..n inom Utskot tet ansett, att, ehuru ett förbud emot
n om det
~äddfi sket under ma j och juni månader vore behövl igt, de.tsrunrn
I
unk~rnme till stånd, icke skulle respekt eras av orsak, att sagda fiske
lö~
:er nämndQ månade r i rätt stort omfång idkcs i de inre vattnen \ och
sig förövr igt icke i sådana vatten under a.ndr::. tider o.v året. I

.1:>.r

,
sl:ärgå rden skulle ett säd~nt förbud icke göra något kännbar t intrång
r
m~0medcn det därstäd es under ifrågav arande tid, under vilken gäddan
~~dels uppehå ller sig i de inre vattnea t', icke i nämnvär d grad fiskc..s.

:o& .• sa.som det befc.ra s ett. förbud härutin n an icke skulle lände. till efginge
';errätt else, har man inom utskott et sökt utfinna nndra medel, som
för övrigt
ut på gäddsto. rrnnens ökande. Så t ,ex. har mc.n tänkt sig, såsom
gä llande fiskeri stcdgn o.nvisc r, inrätt~n de av viss ~ frednin gsområ den
-l_ncm respek tive fiskevo .tten se.mt förövri gt anställa nde av fiskerj i:::sie
ntt 1a··r·~ befolkn ingen att på ett ände.må lsenligt sätt bei:. rt..ktör er för '--'d!."'ivc.. fisket,
Då Utskot tets ledamö ter icke ännu ansett sig h -:>. kommit till full
vc..d i denna s a k borde gör~s, och de ssutom, för~än äe defi:cJ c.rhet Om'
önske rådgöra härom med sina sockneb or, hcr
n~tivt kunna bestämmc.. sig,
.. Lc.ndsti nge t vördsam t föreslå :
TTLeko ttet beslut it ett f or
de t L".ndsti nget ville :J..V ovan 2.nfört
s'<ä l beslP.t-:>. om bordl ii g?;ning :?.v denn e. frå-

g~- till forst1rnmm2.nde session på nyåret.
nc.,v'3mber 1922 •

"arieha. mn, den g-4
på ~6ra uts kott Ats _vägnar :
m
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