
023 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Ålands landsding med 

m 25/1958. förslag till landskapslag angående ändring av 
landskapslagen om naturskydd i landskapet Åland. 

I samband med utarbetandet av en helt ny jaktlag för landskapet har 

landskapsstyrelsen funnit, att 13 § i landskapslagen om naturskydd i 

landskapet Åland behöver revideras. Detta sira.dgande gäller för närva

rande i den lydelse det erhöll den 30 april 1943 (14/43). 
Utöver tidigare icke fridlysta fågelarter föreslås såsom icke frid

lysta kaja och törnskata. Bland de djurarter, vilka få avlivas för fre

dande av trädgårds- och grönsaksodling, borde tillfogas pilfink, medan 

spillkråka och igelkott kunde uteslutas. Landskapsstyrelsen föreslår, 

att detta undantagsstadgande (mom. 4) icke skall gälla för park. 

Hänvisande i övrigt till motiveringen i framställningen om antagande 

av ny jaktlag för l andskapet får landskapsstyrelsen vördsamt förelägga 

Landstinget till antagande nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om naturskydd i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 13 § landskapsla gen 

den 31 december 1924 om naturskydd i landskapet Åland (33/24), sådant 

lagrummet lyder i landskapslagen den 30 april 1~43 (14/43), såsom följer: 

13 §. 
Med undantag av de i landskapslagen om jakt i landskapet Åland samt 

de nedan i 3 mom. nämnda arterna äro alla fåglar jämte bon och ägg av 
dem ständigt fridlysta. 

Enahanda skydd tillkommer jämväl fladdermus och igelkott. 

Följande fågelarter äro icke fridlysta: kråka, skata, kaja, nö tskrika, 
törnskata, duvhök, sparvhök·, berguv, trut och mås. 

För fredande av gård ävensom av trädgårds- och grönsaksodling vare 

tillåtet att inom desamma eller i deras omedelbara närhet döda trast, 
gråsparv, pilfink och tamduva, 

För vetenskapligt ändamål, så ock om någon fridlyst djurart överhövan 

förökats på viss ort eller eljest v isar sig skadlig, må landskapssty

relsen, efter naturskyddsinspektörens hörande, medgiva undantag från här 
stadgad fridlysning. 

Mariehamn, den 8 novemb er 1958. 
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