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STORA UTSKOTTET~ betänkande m 7/1964 med anledning av landskapsstyrelsens framställning till
Ålands l andsting med förslag till landskapslag anNR 7/1964 •
gå ende ändring av l andskapslagen om fiske i landskapet Åland. (m 6/1964). ·
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets
betänkande m 4/1964, har däröver inbegärt stora utskottets utlå tande.
St ora utskottet har behandlat ärendet och får härmed vördsamt anföra föl'jande:
Med beaktande av fiskets självklara betydelse f ör landskapet föreligger ett fortgående behov av att anpassa fiskelagstiftningen på ett
sätt som beaktar dels fiskarnas utkomstmöjligheter, dels utvecklingen
av fångstredskaps och -sätt, del s åter fiskebest å ndets nödiga å terväxt.
]land förekommande fiskarter s pelar gäddan en avgörande roll. Att därför även gäddf isket 1 ehuru detsamma icke har direkt anknytning till
föreliggande lagändringsförslag, under ärendets första behandling i
Landstinget åny o kommit att beröras faller sig helt naturl igt och ingalunda betydelselöst i sammanhanget. En bidragande omständighet till
gäddfiskets aktualisering kan även sökas i landskap s styrels-ens beslut
om totalförbud för fiske och försäljning av gädda under lektiden inne· varande å r. Omän detta beslut fat t ats inom ramen för l andskapsstyre l s ens
befogenheter och i ärligt upps åt, kan det dock innebär a en beskärning
av yrkesfiskarna s utkomstmöjligheter. Mot bakgrunde n härav och med beaktande av behovet av g äddbeståndets tryggande har s åväl under remissdebatten s om i stora utskottet röster höjts för en revidering av de
nugällande bestämmelserna om gäddfisket. Inom stora utskottet h a r ledamöterna Ek löw, Hambrudd, Wo ivalin och Eriksson samt under tidigare
behandling även ersättaren Olof Jansson ansett att det nuvarande systemet .med fredningstid borde avskaffas och ersättas med ett effektivare anordnande av nödiga och lämpligafredningsområ den för gäddan s naturliga tillväxt och eventuell romt agning. På detta s ätt kunde skydd s behoven bättre a npassas efter de lokala förhållandena i landskapet än
enligt det=o nuvarande systemet . .~ tminstone borde de loka la sär för hå llandena bättre beakt as beträffande l agens påbud om fredning. I samband
härmed skulle det nuvarande spinnfi skefö r budet likaså avlägsnas s ås om
saknande särskild betydelse för gäddbeståndets bevarande och åt e r växt, al l ra helst då i jämförelse med ett under lektiden skeende nätfiske. På grund härav hav a de förenämnda utskott sle damöterna föreslagit att det före liggande l agändringsförs l aget sku lle förka s ta s och
l andskap sstyrels en i en hemställningskläm uppmanas att under inkommande
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-2höstsession till Landstinget ±nkomma med ett förnyat lagförs lag , vari
de av dem föreslagna ändringarna även skulle beakta s.
stora utskottet, ordföranden Johansson, viceordföranden Curt Carlsson och ledamöterna Förbom, Boman, Östling och Wil~n, har med beaktande
av framställningens innehå ll i likhet med lag- och ekonomiutskottet funnit det motiverat att nu ingå i saklig prövning av lagändringsförslaget. Enär utskottet omfattat det av lag- och ekonomiutskottet framställ.
da förslaget, har detsamma lagts till grund för behandlingen, varvid
nedannämnda ändringar och tillägg dock befunnits p å kallade.
I förslaget har de särskilda kapitlen och deras rubriker icke konsekvent upptagits. Dock ingår ett 8 kap. Särskilda stadganden framför
76 §, vilket kapitel rätteligen bör varakap. 6. Övervakning och omhändertagande av gods. Då kapitlen enligt gängse praxis hade bort utsättas och lagens användning dessutom därav betjänas, har utskottet infört berörda kapitel och rubriker.
71 §. Med enahanda motivering som lag- och ekonomiutskottet har
Stora utskottet för sin del ansett att den nuvarande tiden om sex
dagar för avyttrande av fiskförr å d enligt 2 mom. bör bibehållas. Momentet har därför uteslutits fr å n ändringsförslaget. Ledamoten Östling
omfattade momentets antagande med den av lag- och ekonomiutskottet föreslagna försäljning stiden om fyra dagar .
Härjämte f å r utskottet uppmärksamgöra justeringsut s kottet p å att
kommatecknet mellan "verksamhetsområ de" och "eller del" i slutet av
76 § 2 mom. torde avlägsnas.
Med hänvisning till det ovan anförda f å r stora utskottet f ört y vördsamt föres lå
att Landsting et må tte antaga det i landskapsstyrelsens fram s tällning ingående lagförslaget
sålydande:
L a n d s k a p -. s . 1 a g

angående ändring a v landskapslag en om fiske i landskapet Åland.

I enlighet med Ålands lahdstings beslut ändras 10, 15, 17, 18, 23,
24, 31, 33i 41 1 43, 55, 59, 68, 70-72, 74, 76, 84 och 87 §§ landskapslagen den 8 augusti 1956 om fiske i landskapet Å1 and (39/56), 23 § s å dan den lyde r i landskapslagen den 12 april 1962 (17/62) samt fogas
till lagen en ny 18a § s ås om följer:
1 kap.

Fiskerätten.

10

§.

I
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-3-(Likasom i l ag- och ekonomiutskottets betänkande).
2 kap.
Tillå tna och fö rb judna fiskeredskap och fiskesätt.

15 §.
(Likasom i

la g~

och ekonomiutskottets betänkande).

17-18a §§ .
(Likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

3 kap.
Fiskefredning och minimimå t t.
23.,..24 §§ .
(Likasom i lag - och ekonomiutskot t ets betänkande).
Minimimått för fisk och kräfta.

31

§.

(Likasom i · lag- och ekonomiutskottets betänkande).
Övriga bestämmelser.

33

§.

(Likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

4 kap.
Fiskerättens utövande och v å rd en av fiskevatten. Allmänt stadgande.

41

§.

(Likasom i l ag- o ch e konomiutskottets betänkande).
Fiskets ordnande i oskiftade vatten.
43 §.
(Likasom i .lag- och ekonomiutskottets betänkande).

55 §,
(Likasom i lag- och ekonomiutskottet s betänkande).
Fiskevårdssammanslutningar.

59
(Likasom i l ag- och

§.

ekonomi~tskottets

b 'e tänkande).

68 §.
(Lika s om i lag - och ekonomiutskottets betänkande) •

70 §.
(Likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

5 kap.
Innehav och han del med fisk och fiskprodukter.

71 §.
(1 mom ~ likasom i
Innehar

~ågon

l ag- och ekonomiutskottets betänkande).

- - - - - -

hel a fredningstiden.

(3 mom. likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande).
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-472 §~
(Likas pm i lag'- och ekonörhiutskot;tets betänkande) ,~

74 § J
(Likasom i lag~ och ekond lliiutskott~ts betänkande) .
6 kap•
Övervtlkning och omhändertagande a v gods~

76
(Likasom i

§.

lag~ och ekonömiutskdttets betänkande) i

Särskilda stadgarlden1

84

§.

(Likasom i lag - och ekonomiutskottets betänkande) ~

87 § • .
(Li~asom i

lag~ och ekonomiutskottets betänkande) .

(Stadgandet om ikraftträdandet och tillämpningen lika s om i lag - och
'

ekonomiutskottets betänkande).

Mariehamn den 19 mars 1964.
P å stora utskottets vägnar:
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selcreter a re.

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johan s son , viceordf öranden Curt Carlsson (delvis), ledamöterna Uno Förbom, Gu s tav Adolf Boman (delvis), Edvin Östling, Phili:p Ek l öw , Folke Woivalin, Runar Wilen ,
Einar Hambrudd och Lars Eriks s on samt er sätt a ren Olof Jan s son (delvi s ).

