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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 
.fra.ms tällning t .ill Ålands landsting med f cr slag 

till landskapslag om ändring av 70 och 71 ~§ i 1 . 

förorr"lninq:en .s.ng 13ende ti 11 verkning, f'drsäljning I 

ink'op, för~aring och transport av explosiva · 

ämnen, given den 4 december 1915. 

Handeln med .explosiva ämnen i landskapet har sedan självstyrelsens 

början reglerqts av 1915 års förordning 1 ämnet. Ar 1932 vidtogs den · 

ändringen, att smärre handköp kunde göras utan särskilt tillstånd d.ärflli'r , · 

av myndighet. Förutsättning var e.tt vederbörande skulle vara "av försäl ..... 

jare känd, pålitlig .och myndig person" och som största mängd för varje 

gång stadgades högst ett kilogram dynamit och tio kilogre.m krut samt 

tjugufem stycken stubbomber, allt med tillhörande knallhattar. Sådana injl 

köp kunde göras endast för· "j ordbruksän!lamål och byggnads före tag". Köpa .... 
. I 

ren skulle kvittera inköpet i försälj~rms journal, 

Ett sådänt stadgande innebär givetvis stor frihet för allmänheten och 

praktiskt taget ingen kontroll . alls. Det har även särskilt under . den 

senaste tiden yppnts ett flertal fall av missbruk av sprängämnen. Det 

har nämligen rapporterats såvål till polismyndigheterna som till land

skapsstyre lsen, att fiske med sprängämnen förekommit i skärgården och 

ntt detta på flera ställen haft till följd att .all fisk försvunnit från 

vissa ställen. Det har VPrit omöjligt för anmälarna att få vederböronde 

identifierade, (! å sld 11n11r'1 e.n i h 0 pt;fghe.t för b &t 11rnA .. Vi:1.ri t för liten. 

Polismyndigheterna stå handfallna då det ·ställer sig ytterst svårt för · 

dem att i försäljar~a~ journaler söka frrun ~orsonör, som kunde misstän-

kas. 

Det är icke heller lämpligt att överlämna övervakningen av denna 

försäljning helt åt arfärsmärinen, som äro beroende nv sina kunder och 

kn11ppA.st önskn. fcr bjuda någon att köpa om de inte ha ~är skild orsak. Re 

sultatet är väl också i de flesta f~ll att affärsmännen icke alls fråga 

efter vad sprängämnena skall användas till utan om blott personen är 

känd, sälja de den önskede mängden såvitt den icke är större än lag

stadgat maximum. 

Då en effektivare övervakning synes vara påkalla.d, vore d e t skäl Et tt . 

återgå till. det system, som gällde före .1932 års lagändring, I riket har 

c.11 försäljning av sprängämnen hela tiden varit beroende av myndigh.6ts 

tillstånd för var je särskilt fall, Detta möjliggör kontroll från polis

myndigheternas sida redan före inköpet, medan enligt nu gällande stad

ganden denna kontroll kan verkställas fär>st ~efter det vederbörande re

dan inköpt sprängämnena. Landskapsnämnden tror att fisket med sprängämne 
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på detta sätt effektivt skulle kunna förebyggas och sprängämnen skulle . 
därigenom inte komma till användning ror. annat än de verkligenäro avsed
da till •. 

1915 års förordning är i sin helhet föråldrad och borde omarbetas och 

ersättas med en landskapslag. Då detta just nu inte låter sig göra på 

grund av att mera aktuella lagförslag väntqr på utarbetande och behand

ling, har landskapsnämnden denna gång endast velat rätta de_t viktigas,te 

missförhållandet för att inom ~n ~mar framtid förnya hela lagstiftningen 

på området. 
Med stöd av VRC sfllunrR frsmhålli ts får lAnr'lskApsnämnaen vördsamma·st 

förelägga Landstinget; till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s l a g 

om ändring av 70 och 71 ~ i förordningen angoonde tillverkning, försälj-_ I 
ning, inköp, förvaring och transport av explosiva ämnen, given den 4 de~ 

cember 1915. 
På framställning av .Ålands landskapsnämnd har' Ålands landsting anta

git nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av 70 och 71 ~§ i förordningen angående tillverkning, för
säljning, inköp, förvaring och transport av explosiva ämnen, given den 

4 december 1915. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

70 ~-
Explosivt ämne må ej utan i denna paragnaf omnämnt tillstånd anskaf-

fas och innehavas av annan än den, som enligt denna förordning erhål" 

l_it rätt att t·illverka och försälja sådan vara. 

T~llstånd att anskaffa och innehavR krut, högst tio kilogram, spräng~ 
krut, högst femtio ki logrt"lm, och P.nnqt explosivt ämne, högst trettio ki- · 

logram, meddelF.1s på l .qndet av J.änsmRn för uppgivet ändA.mål åt den han an 

ser så pålitlig och till sina levnadsvanor så stadgat, att dylik vara 

utan fara för missbruk kan.honom anförtros. Avser tillståndet sprängkrut 

utöver tio kilogram eller annat explosivt ämnenän krut, skall sålant med 

delas på viss tid, högst ett år. 
Den, som på landet önskar anskaffa och innehava explosivt ämne <:i 

större män~d än ovan är sagt, ans~ke skriftligen om ti llstfuld därt~ll hal 
landskapsnamnden och uppgive i sin ansökan, vilka slags explosiva amnen 

och huru mycket av varje slag han önskar anskaffa och innehava samt till 
vilket ändamål han ärnar använda varan samt stället, där densamma kommer · 

att förvaras. Över ansökan skall 1midskapsnämnden meddela resolution, 

varigenom sökanden, där landskapsnämnden anser sig kunna bifalla ansökan 
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be':i;-ättiga.s att fö.r uppgive-t ändgn ål under viss tid anskaffa och på en 

gång innehava viss mängö · explosivt ämne 8V ett _eller flera angivna slag 

och vari :. tillika beträffande förvaringssättet och övrig;a omständi~et er 

bestämmes de villkor landskapsnämnden finner nödiga _. 

I stad meddelas tillstånd till anskaffande och innehav av explosivt 

ämne av polismyndighet, och bör, där tillståndet avser anskaffande och 

innehav av krut till ~n mängd av högst två kilogram, i tillämpliga av~ 
seenden iaktti:.g as, vad ovan är stadgat beträffande tillstånd, som med

dela::i av länsman. Avser tillståndet krut utöver två kilogram eller 
annat explosivt ämne än knut, gäller, vad ovan är stadgat angående till 

landskapsnämnden ställd ansökan och över densamma meddelad resolution~ 

över meddelat tillstånd till anskaffande och innehav av explosivt 

ämne skall vederbörande myndighet föra för>teckning, angivande när och åt 

vem t~llstånd meddelats, vilket explosivt ämne och huru stora mängder 

detsamma av~er samt, där tillstånd meddelats för viss tid, tiden~ var~ 

under detsamma är gällande\ 

71 ~. 

Arbetsledare, som erhållit vederbörande myndighets tillstånd att inne~ 

hava explosiva ämnen för vist arbete, vare berättigad att utnn särskilt 

tillstånd utlämna så:ionu ämne till person, som är hos honom för ifråga

varande arbete 11nställn. 

. I 

Genom denna landskapslag upphäves landskapslagen den 15 juli 1932 

(13/1932) om ändring av 70 och 71 ~~ 1 förordningen angfunda tillverkning I 
försäljning, inköp, förvaring och transport av explosiva äxnnen, given den 

4 december 1915, 

MariehEtmn den 8 februari 1949, 

På lr:mdsk11psnämndens vegnar t 

o"~~~ 
Lant rM - - Viktor Strandf~lt -


