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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande

m 17/1950
~ 17/1950.

med anledning av Ålands landskapsnämnds

framställning till Ålands landsting med förslag
till landskapslag om ändring av landskapslagen

1ll

angående erläggande av belöning för inom landskapet
Åland dödat rovdjur och dödad säl, utfärdad den

1

I
I

I

26 juli 1949 (33/1950).
Med anledning av förenämnda framställning får utskottet härmed

I

vördsamt framhålla följande:
Utsk~ttet

Il

omfattar I andskapsnämndens förslag och den motive-

ring landskapsnäm.nden anfört. Emellertid anser utskottet att bekämpandet av havstruten kunde bli mindre effektiv genom att skottpenning för ungar inte skulle utgå, ifall icke någon annan motåtgärd kunde vidtagas. Fördenskull föreslår utskottet att för
ägg av havstrut kunde erläggas belöning med en fjärdedel av skottpenningen för fullvuxen havstrut. Med detta tillägg till lagförslaget borde havstruten kunna bekämpas lika effektivt som tidigare.
På grund av vad sålunda anförts får utskottet vördsamt förelägga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s l a g

om ändring av landskapslagen angående erläggande av belöning för
inom landskapet Åland dödat rovdjur och dödad säl, utfärdad den
26 juli 1949.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att §§ 3, 5
och 7 i landskapslagen den 26 juli 1949 angående erläggande av
belöning . för inom landskapet Åland dödat rovdjur och dödad säl
(22/49) skola erhålla följande ändrade lydelse:

3 §.
Skottpenning för rödräv utbetalas åt den, som uppvisar skinnet
av ett sådant djur. För före den 1 juli dödad unge av rödräv er~

I

I

3 G
lägges blott hälften av belöningen för dödande av , fullvuxet
djur. Ifall för unge fordras samma skottpenning som för ful l
vuxet djur, bör på anfordran intyg företes över att den bliv
dödad efter den 1 juli.
Skinnen av de rödrävar, för vilka skottpenning erlagts, b"
på ryggsidan c:a 5 cm från svansen förses med tre c:a
stora hål, som bilda en liksidig triangel, vars sidor äro c :

3 cm långa.
Förteckning över de rödrävar, för vilka skottpenning erla'
bör årligen inom januari månad insändas till landskapsnämnde
.5

§.

Skottpenning för fullvuxen havstrut utbetalas åt den, som
vederbörande myndighet överlämnar fågelns näbb och fötter.
För ä

av havstrut erlä

es .belöninq med en f ·ärdedel av

i 1 mom. nämnda skottpenningens belopp.

7 §.
Såsom bevis inlämnade sälkäkar, trutnäbbar, -fötter och -ä
böra omedelbart på åtgärd av vederbörande myndighet antingen
brännas eller på annat sätt fullständigt förstöras.
Mariehamn, den 17 november 1950.
På finans- och ekonomiutskottets vägnar:

I ärendets behandling ha deltagit ordföranden Helin samt
möterna Bengtz, Häggblom, Lennart Mattsson och Andersson.

