Stora

utskottets

tänka nde N:o 11 a

be-

1 anled ening av lands -

tingsm ännen Ander s Forsb ergs och F. w.
..
motio n
Oster lunds om ändri ng av moment e i§ 1
Seda n Land

av fiske ristad gan av den 23 juli 1902.

st

inget den 1 innev arand e decem ber för ytter ligar e utlåtande häns kjuti t fören ämnd a motio ~ jämte Ekon omie utsko
ttets betän ka e
0 4
nd
N:
och Utsko tte-1-.f, eg~t 1:>etänkande N: o 11, får Stora utsko
ttet 1 anledni ng C.ä:rav vörd;:,e...rnt fra..11 hålla, A.tt detsamma fören ar
sig om sitt tidigar e 1 ärend et avgiv ~a utlåt ande , dock med det förty
dliga nde, att
den fö:· ~,torry ssja ar..givna högst a höjde n av en meter
jämvä l skall gälla till sådan ryss ja höran de arma r; § 1 mom. e
borde förty för lalld _
skap ets vidko mman de erhå lla följa nde lydel se:
Fiske må ej bedri vas med använ dande av:

- - ---------

-

-----

· sådan storr yss ja eller annat med botte n förse tt redsk
ap, som med avseende a därt ill h"orande armar eller
till någon del i övrig t är högre än
till
en mete r, i lands kape t Åland höran de vatte
n; dock kan tillst ånd att
för lax- eller sikfå ngst inrät ta fiske verk av störr e dimen
sione r skilt
medg ivas •
0

utsk ottet

ra~r

därfö r vörds amt föres lå:
det Land stinge t Ville beslu ta att ge-

nom lands kapsl ag giva åt§ 1 mom. e i fiskeris tadga n av den~?3 J'uli 1902 här ovan
föres lagep lydel se.
Marie hamn, den 4 december 1922.
på Stora utsko ttets vägna r:

Torst en Rothb erg

c. w.

Matts son.

