
LAG- och EKONOMTUTSKOTTETS betänkande _ 

m 13/1963 med anledning av Ålands landska~s
styrelses framställning till .Ålands landsting 

med förslag till landskapslag om ersättande av 

älgskador (29/1963) . 

Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiu_t skottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och får 

härmed vördsamt anföra följande: 

Utskottet, som .t .agi t del av de under remiss be handlingen av ärendet 

gjorda förslagen till utvidgning av skadeersättningen, har dock beslu

tat omfatta landskapsstyrelsens förslag, som till denna del överensstäm-

mer med mo t svarande bestämmelser i riket , pä grund av att kompensation 

för en utvidgad ersättning icke kan påräknas vid den skattefinansiella 

utjämningen. I övrigt har utskottet endast gjort vissa redaktionella 

ändringar. Sålunda har bl.a . bindestrecket efter ordet "hö" i § 1 bort

tagits; varigenom ett beklagligt skrivfel eliminerats . Dessutom har 

utskottet infört en konsekvent användning av "polischef" och "polis

myndighet" . 

I anseende härtill och med omfattande av landskapsstyrelsens fram

ställning i övrigt föreslår utskott et vörds~~ma.st 

att Landst in.ge t v i l le godkänna lagförslaget 

i följande lydelse : 

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

om ersättande av älgskador , 

I enlighet med Rlands landstings beslut stadga s : 

1 § . 

För ersättande av skador, som av älg förorsakats skog , åker- och 

andra odlingsväxter samt trädgård, stackad skörd , husdjur och motor

fordon , må av landskapsmedel erläggas bidrag i enlighet med vad i den

na lag stadgas . Bidrag erlägges likväl icke för ersättande av skador , 

som förorsakats växande hö , halm~ och blastskörd samt hundar. 

Landskapsstyrelsen besluter inom ramen för beviljade anslag i varje 

enskilt fall huruvida och till vilket belopp bidrag skall erläggas . 

För skada , som berättigar till ersättning på grund av försäkring , er

lägges icke bidrag . 
Den, som utan skäl vägrat medverka till förhindrande av skadans upp-

komst, må förvägras bidrag . 
2 §. 

Ägare eller innehavare av i 1 § nämnd egendom , som skadats av älg , 
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skall, om han önskar ersättning för skadan, ofördröjligen på av land

skapsstyrelsen fastställd blankett anmäla därom till polismyndigheten 

på orten. I anmälan skall nämnas, när och var skadan skett, skadans 

art och omfattning, huruvida och i vilken utsträckning sökanden er

håller ersättning på grund av försäkring, samt den perso'ns namn och 

adress, som sökanden för sin del utsett till värderingsman vid syne

eller annan förrättning. Värderingsman utses icke, då det är fråga 

om skada på husdjur, motorfordon eller skog. 

3 §. 
För värdering av älgskador förordnar landskapsstyrelsen en värde

ringsman, som bör vara förtrogen med jordbruk. För värderingsmannen 

förordnas en ersättare. Polischeferna i landskapet skola underrättas 

om förordnandena. 

Sedan anmälan om älgskada inkommit till polismyndigheten, skall 

denna översända anmälan till värderingsmannen. 

4 §. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

5 §. 
Vid i 4 § avsedd värdering skall i mån av möjlighet utredas och i 

förrättningsinstrumentet antecknas, huruvida den anmälda skadegörel~ 

sen förorsakats av älg eller om den helt eller delvis uppstått på an

nat sätt, samt skadans art och omfattning, varjämte förslag skall 

framställas angående beloppet av det bidrag, som av landskapsmedel 

skall erläggas till den av skadan drabbade, samt angående värderings

mannens arvode. 

I värderingsinstrumentet skall så noggrant som möjligt upptagas 

det skadade områdets.areal och läge samt lägenhetens totalareal och 

odlade areal. 

Värderingsi~strumentet uppgöres på av landskapsstyrelsen fastställd 

blankett och överlämnas till sökanden, som inom två veckor äger till

ställa polismyndigheten detsamma. 

Polismyndigheten skall jämte eget utlåtande, varav även bör fram

gå sökandens ekonomiska ställning, översända i ärendet tillkomna 

handlingar till landskapsstyrelsen. 

6-7 §§. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

8 §. 
Gäller anmälan skada på husdjur, skall polismyndigheten så snart 

det är möjligt verkställa syn med undersökning i terrängen och förhör 

Synen förrättas av polischefen eller den polisman han därtill förord

nat eller av enligt 2 och 3 §§ utsedda värderingsmän. 
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Vid syn och värdering skall i övrigt i tillämpliga delar iakttagas 

vad i 5 § är föreskrivet. 

Har polischef eller polisman verkställt syn och värdering, erläg

g es till honom arvode och resekostnadsersättning enligt vad i 7 § 

är stadgat om ersättning till av landskapsstyrelsen förordnad värde

ringsman . 

9~12 §§. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

Mariehamn, den 22 november 1963 . 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Ordförande 
~~~ 

Valter Nordas.~~ 

Sekreterare Sune Carlsson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföTan

den Viktor Arvidsson och ledamöterna Börje JohanssonJ Harry Lindfors 

och Bertel Söderlund. 


