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STORA UT SKOTTET S betänkande m 15/ 1967 med 

anledning av landskapsstyrelsens f r amstä llning 

till Ålands landsting med förslag till land

skapslag angående ändring av landskapslagen om 

Bj örkör naturskyddsområde . (N2 20/ 1967) . 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

N2 10/1967, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande , 

Efter behandlingen av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta 

det i landskapsstyrelsens framställning ingående lagförslaget jämte mo

tivering med den ändringen, att fiskerätt med särskilt fiskekort i enlig-

het med vad lagutskottets minoritet framhållit, skulle begränsas till 

tiden den 1 augusti- 31 mars. Utskottets minoritet (3 medlemmar ) har på 

enahanda grunder som lagutskottet ansett att lagförslaget skulle~örkastas . 

Med hänvisning till det ovan anförda fär stora utskottet förty vörd- .[ 

samt föreslå j 
att Landstinget mätte antaga det i landskaps 

styrelsens framst ä llning ingående l agför sl a get 

sälydande : Il 
L a n d s k a p s 1 a g 

•I 

angående ändring av landskapslagen om Björkör naturskyddsområde , 

I enlighet me d Ålands lands t ing s beslut fogas till landskapslagen 

den 20 april 1966 om Björkör naturskyddsområde (24/66) en ny 2a § så
s om följer : 

2a §. 
I landskapet bosatta personer , v ilka hava sin huvudsaklig a ut komst 

av fiske, må av landskap sstyrelsen meddelas tillstånd att inom området 

under viss tid idka fiske med n ät eller träl . 

För tiden den 1 augusti till den 31 mars må landskapsstyrelsen ut 

giva s ärskilt fiskekort , vilket berättigar till fiske under viss tid med 

krokredska~, dock ej gäddrev elle r gäddsax . Avgiften för sagda kort fast 
st älles av landskapsstyrelsen . 

Mariehamn den 28 augusti 1967 , 

På stora utsk vägnar: 
~ ,,_-~C;>'",..-,....,, 

Albi Johansson 

ordf örande. 

./. 

~\ 
' L_ :s 

Erik RaSif 

ekreterare. 

I 

Närvarand~. i utskottet : ordföranden .. Albin Johansson ·, ledamöter na j 

Uno Förbom, austav Adolf Boman , Edv in Ostling , Philip Ekl öw, Folke Woi- 1 

valin, Runar Wil~n ocbjEina r Hambrud d samt ers ät t arna Vense l Grönlund 
och Rickard Lindroth . 


