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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 landsting med 

förslag till landskapslag om ändring av landskaps 

lagen" om jaktkort i landskapet Åland, utfärdad 

den 1 december 1938. 

Enligt gällande landskapslag (8/54) uppbäres för jaktkort en 

avgift om 200 mark per år, vilken avgift med avdrag av det be-

lopp, som tillkommer den myndighet, som utfärdar jaktkortet, an-

vändes för jaktvårdens främjande i landskapet. Jaktkortsavgif-

ten i riket är för närvarande 500 mk/år och i Sverige 8 Kr/år. 

Då avgiften i landskapet är så pass låg, kommer jaktvården icke 

att kunna främjas här på lika effektivt sätt som i riket och i 

Sverige. Landskapsstyrelsen har därför ansett, att avgiften 

borde höjas till 400 mk/år och föreslår på den grund ändring av 

§ 2 i landskapslagen om· jaktkort~ 

Jaktkortet skall enligt gällande bestämmelser städse medföras 

vid jakt och underlå tenhet medför straff såsom för olovlig jakt. 

Då detta stadgande synes oskäligt hårt i sådana fall, då den er-

tappade visserligen icke har jaktkortet med sig men <fock har löst h 

jäktkort, anser landskapsstyrelsen att bestämmelserna borde upp-



mjukas så, att straff:påföljd kunde undvikas om jak~kortet UJ!I>Vi .. 

sas inom viss tid för vederbörande polismyndighet. Ett matsvar 

de stadgande gäller för närvarande om körkort (§ 31 mom. 1 och § 

57 mom. 6 i motorfordonslagen). 

På grund av det ovan framförda får landskapsstyrelsen vördsaint 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om. ändring av landskapslagen om jaktkort i landskapet Åland , 

utfärdai;l den 1 dece.mber 19380 

I enlighet med Ål~Hds landstings beslut stadgas, att §§ 2, 6 

och 7 i landskapslagen den 1 december 1938 om jaktkort i landska· 

pet Åland (8/38), § 2 sådan den lyder i landskapslagen den 31 

1954 (8/54) skall erhålla följande ändrade lydelse2 

2 §. 

Jaktkort m~ efter prövning utfärdas åt tillförlitliga 

för ett, två eller tre år åt gången i Mariehamns stad av 

ten och i landskommunerna av länsman. Avgiften för jaktkort ut-

gör fyrahundra mark för varje år av jaktkortets giltighetst id, 

vilken avgift tillfaller landskapet för att , användas till fräJil-
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jande av jaktvården inom landskapet. Jaktkort löses å den ort 

där sökanden är bosatt. 

Den, som utfärdar jaktkort, tillkommer ur landskapsmedel en 

ersättning om fem procent på de avgifter, som redovisas. 

Jaktkortet bör medhavas vid jakt och vid anfordran uppvisas 

för jakträttsinnehavare, polismyndighet och för jaktvård an-

ställd person. 

Var, som utan att innehava jaktkort bedriver jakt inom land-

skapet eller vid anfordran vägrar att uppvisa detsamma såsom i § 

6 är stadgat, straffes såsom för olovlig jakt i strafflagen stad-

gas. Har den, som anträffats utan jaktkor~ ~enast den tredje 

söckendagen därefter uppvisat sitt jaktkort för länsmannen i det 

distrikt, där han jagade, vare straffri. 

Mariehamn, den 4 november 1955· 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Landskaps sekreterare 


