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Ålands , lands kaps nämnas 

N~o 19/1946 •. . framställning till Ålands landsting angående 

ändring av landskapslagen om jaktkort i land-

skapet Åland, utfärdad den 1 december 1938. 

Genom landskapslagen den 10 augusti 1945 om antagande av land-

skapslag angående ändring av landskaps lagen om jaktkort i landskapet 

Åland, utfärdad den 1 december 1938, har jaktkortsavgiften bestämts 

till tjugofem mark för varje år av jaktkortets giltighetstid och er-

sättningen för jaktkortsutfärdaren till 5 mark för varje jaktkort. 
3. 

Sistnämnda ersättning betalas ur lands kapsmedel. I riket äro mot-

svarande avgifter numera resp. 200 mark och 10 mark för varje jakt-
:a 

kort. Avgiften för jaktkort var i riket före den sista förhöjnin-

a 
gen 50 mark, d.v.s . dubbelt mera än avgiften uti .landskapeto Ersätt-

ningen åt ut f ärdaren av kortet åter var före förhöjningen i riket 

densamma som på Åland, nämligen 5 mark . Då avgiften för jaktkort 

på Äland till följd av penningvärdets fall är avgjort f ör låg, sy-

nes det både lämpligt och rättvist att höja densamma " till etthundra 

mark. Ersättningen åt jaktkortsutfärdaren bör höjas till samma be-

lopp som i riket , ty samtliga länsmän i landskapet är'o 1 likhet med 

rikets länsmän jaktkortsutfärdare. Till länsmans löneförmåner hör 



även avgifter för ut,färdade intyg och bevis. Om ersY.ttningen f ör 

utfärdat jaktkort på Åland skulle bibehållas vid fem mark , med an 

sagda ersättning i riket utgår med tio mark , så tillkomme icke 

landskapets länsmän samma förmåner beträffam e avlöning en som r i ket1 

länsmän, vilket icke vore förenligt med deras lagenliga tjänst estäl 

ning. 

Med hänvisning t i 11 förestående får land sk apsnämnden härrrad vör· 

samt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

Lands kaps lag 

angående ändring av landskapslagen om jaktkort i landskapet Åland, 

utfärdad den 1 december 1938. 

p~ framställning av Älands lands kapsnämnd har ÅlaQ.ds lands ting 

beslutat , att 2 §i landskapslsgen den,l . decerpber 1938 om jaktkort 

i lands kapet Åland skall med upphäv ande av landskaps lagen den 10 

o d · land• 
augusti 1945 om antagande av landskapslag angaende ä_n r1ng av 

.._ Aland, utfärdad den 1 de cember skaps lagen om jaktkort i landsk ape1. 

1938, erhålla f ölJande ändrade lydelse~ 

2 §. 

Jaktkort må efter prövning utfär das åt tillförlitliga pers oner 

· tre.• 
för ett , två 6 ller tre .år åt gången i Mari ehamns stad av mag1 s · 

ten och i landskommunerna av länsman~ Avgiften för jaktkortet ut-

gör etthundra mark för varje år av jaktkortets giltighetstid, vil• 

ken avgift tilifaller landskapet för att användas till främjande av 

jaktvården inom lands kapet. Jaktkort löses å den ort, där sökanden 

är bosatt. 

Den , som ut färd ar jaktkort , tillkommer ur land skapsmedel ·en er-

sättning om tio mark för varje kort. 

Mariehamn den 7 november 1946. 

På lands kapsnämndens vägnar: 


