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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land

skapslag om eggvapen. 

I riket har innevarande år en lag om eggvapen (FFS 108/77) 

trätt i kraft. Lagens syftemål är främst att genom en begräns

ning av innehav av eggvapen och andra därmed jämförbara red

skap minska risk~rna för brott mot liv och hälsa samt att för

bättra den allmänna ordningen och säkerheten. Då landstinget 

jämlikt 13 § 1 mom. 12 punkten självstyrelselagen äger lag

stiftningsbehörighet i angelägenheter som rör upprätthållande 

av allmän ordning och säkerhet samt brottslighetens förebyggan

de och stävjande, är förstnämnda rikslag endast till vissa de

lar gällande i landskapet. Med beaktande av den ökade risk för 

brott mot allmän ordning och säkerhet som resandeströmmen till 

landskapet i synnerhet sommartid utgör, samt de påfrestningar 

och den extra arbetsbörda detta innebär för polisen, anser land

skapsstyrelsen att det föreligger skäl att även i landskapet 

stifta en lag om eggvapen. 

I föreliggande lagförslag görs skillnad mellan farligt egg

vapen och slidkniv eller annat dylikt eggvapen, vilket be~or på 

att slidkniven av hävd betraktas som ett behövligt och i många 

fall nödvändigt arbetsredskap, varför innehav av dylikt vapen 

ej bör begränsas av lika stränga regler som innehav av vapen av 

förstnämnda art. 

I lagförslaget har för fullständighetens skull även intagits 

stadganden som är av rikslagstiftningsnatur. Sålunda har i 2 § 

intagits bestämmelser rörande införande i försäljningssyfte av 

farliga eggvapen till landskapet från utlandet. Beträffande in

förande av farliga eggvapen till landet stadgas, förutom i nämnda 

rikslag, även i förordningen om eggvapen (FFS 409/77), vars 

bestämmelser delvis har inarbetats i föreliggande framställning. 

Även bestämmelsen i 7 § beträffande kroppsvisitering, vilken när

mast är att anse såsom en straffprocessuell säkerhetsåtgärd, lik

som bestämmelserna i 8 och 9 §§ är av rikslagstiftningsnatur 

och är därför i sak likalydande med motsvarande bestämmelser 1 

rikets lag om eggvapen. 

För att myndigheter och organisationer skall kunna beredas 

möjlighet att i tillräcklig utsträckning informera allmänheten 

om lagen och dess innehåll, föreslås att den skall träda i kraft 

först den 1 juni 1978. 
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Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

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

om eggvapen. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 § . 

Med farligt eggvapen avses i denna lag dolk, stilett och 

bajonett. 

Vad i denna lag stadgas om farligt eggvapen skall även till

lämpas på svärd, djungelkniv, kastkniv och därmed jämförbart 

eggvapen samt på av kätting, kabel, metallrör eller vajer till

verkat och därmed jämförbart tillhygge. 

2 § • 

Farligt eggvapen får ej i försäljningssyfte tillverkas i 

landskapet eller införas från utlandet och ej heller får handel 

med sådant vapen bedrivas, såvida icke fråga är om vapen som 

från konstnärlig eller historisk synpunkt är att anse som värde

fullt. 

Eggvapen anses värdefullt från konstnärlig synpunkt om det 

genom sin utformning, ytbehandling eller utsmyckning represen

terar en viss stilperiod eller eljest är av värde med hänsyn till 

sin konstnärliga helhet. 

Eggvapen anses värdefullt från historisk synpunkt om det har 

anknytning till en framstående person, minnesvärd tilldragelse, 

plats eller tidsepok eller om det på grund av sin ålder, säll

synthet, representativitet eller av annan därmed jämförbar or

sak har konst-, vapen- eller krigshistoriskt eller etnografiskt 

värde. 

3 § • 

Farligt eggvapen får icke innehavas pä allmän plats, vid 

allmän sammankomst eller annan offentlig tillställning, såvida 

ej godtagbara skäl föreligger. 

4 § • 

Slidkniv eller annat sådant eggvapen, som är att anse som 

arbetsredskap eller är avsett för annat godtagbart bruk, men 

vilket lämpar sig för förövande av brott mot liv och hälsa 

eller för hot om sådant brott, får innehas på allmän plats, vid 
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allmän sammankomst eller annan offentlig tillställning endast 

om vapnet är nödvändigt för vederbörandes arbete eller annat 

godtagbart skäl för innehavet föreligger. 

5 § • 

Den som olovligen från utlandet till landskapet inför, i 

landskapet tillverkar, salubjuder eller saluhåller farligt egg

vapen eller gör försök därtill, skall dömas till böter eller 

fängelse i högst två år. 

6 § 0 

Den som i strid med 3 § innehar farligt eggvapen, skall dö

mas till böter eller till fängelse i högst ett år. 

Den som i strid med 4 § innehar i sagda paragraf avsett egg

vapen skall dömas till böter eller till fängelse i högst sex 

månader. 

7 §. 

Misstänkes någon på sannolika grunder ha gjort sig skyldig 

till i 6 § avsett brott, har polisman rätt att i utrednings

syfte företaga kroppsvisitation av den misstänkte. 

Vid företagande av kroppsvisitation enligt 1 mom. skall vad 

om kroppsvisitation i brottmål är stadgat iakttagas. Protokoll 

behöver dock icke föras, s~vida ej särskilt skäl därtill före

ligger. 

8 §. 

Eggvapen som i strid med stadgandena i denna lag .. har införts 

till landet, tillverkats, salubjudits, saluhållits eller inne

hafts, skall dömas förbrutet till staten. Vederbörande domstol 

kan dock avstå från att utdöma sagda påföljd, såvida ägaren till 

vapnet förlorat detsamma genom brott eller om påföljden av annan 

orsak framstår såsom uppenbart oskälig. Har vapnet kommit i annans 

besittning, gått förlorat eller förstörts, kan dess värde eller 

del därav dömas förbrutet. Ytterligare skall iakttagas vad i 

strafflagen stadgas om förverkande av genom brott vunnen ekono

misk fördel. 

9 § • 

Tjänsteman som är berättigad att häkta person får bevisligen 

förstöra eller låta förstöra i 8 § avsett, mindre värdefullt 

eggvapen
1
som kan beslagtagas, om det är sannolikt att det kommer 

att dömas förbrutet till staten. 
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10 § . 

Stadgandena i denna lag gäller icke eggvapen som tillhör 

polisens, gränsbevakningens eller försvarsmaktens beväpning. 

11 § • 

057 

Närmare föreskrifter om verkställigheten och tillämpningen 

av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

Denna lag träder i kraft den 1 junfu 1978 . 

Mariehamn, den 31 oktober 1977 . . ~ 
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