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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

m 14/1961 med anledning av Ålands land skaps~ 

styrelses framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om änd

ring av landskapslagen angående jakt inom I 

landskapet Åland. (34/1961). 
Sedan Landstinget över i ingressen nämnda framställning inbegärt 

lag- och ekonomiutskottets utlåtande, har utskottet behandlat ärendet 

och får härmed vördsamt anföra följande. 

Vid remissdebatten i landstinget framfördes i samband med de nu före-.. 

slagna ändringarna av jaktlagen många beaktansvärda synpunkter, vilka 

utskottet likväl icke tagit ställning till, enär ytterligare ändringar 

av jaktlagen lämpligast kunna anstå till en snart förestående revision 

av hela vår jaktlag. 

I förslagets 12 § 2 mom. har utskottet strukit "duvhök och sparvhök" 

och i 15 § 2 mom. strukit "kråka", som istället införts i 12 § 2 mom. 

Beträffande skada förorsakad av fridlyst vilt och avlivande av sådant 

vilt har utskottet ansett det befogat att införa bestämmelse därom, att 

anhållan om tillstånd att få avliva sådant vilt bör göras av den skade

lidande. På grund av dessa ändringar få 12 och 15 §§ följande lydelser : 

12 §. 
Skadedjur, som, varhelst det vara må, i fritt tillstånd tillfälligt

vis av någon anträffas, får av honom dödas eller fångas och behållas, 

såvitt det icke strider emot de bestämmelser, som gälla angående fred

ning av djurlivet inom skyddsområde eller mot stadgande om fredning av 

Vi s st djurslag, vilket utfärdats med stöd av landskapslagen om natur
skydd .1 

Med skadedjur avses här säl, mink, kråka och trut. 

15 §. 
Inkommer djur, som skadligt är, i gård elle r trädgård, have den , 

som där bor eller trädgården innehar, så ock deras folk rätt att djuret 

infånga eller döda samt behålla, ändock att jakträtten tillkommer an
nan. 

Till skadliga djur räknas enligt 1 mom. räv, hare, hermelin och vessla 

ävensom björktrast, duvhök, sparvhök och uv. 

Orsakar fridlyst vilt skada på odling; trädgård, park och är skadan 

icke ringa, må landskapsstyrelsen, där skadan icke b erättigar odlingens 

äger eller innehavare till ersättning, med undantag från stadgandena 

i denna lag på anhållan av den skadelidande bevilj a tillstånd att av

liva så mycket av ifrågavarande viltslag, som ans es nödvändigt för före

byggande av fortsatt skadegörelse. På grund av sådant tillstånd fällt 
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villebråd skal l tillfalla jakträttsinnehavaren. 

Hänvisande till vad ovan f ramf'örts föreslår utskottet vördsamt 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

,i den lydelse l andskaps styrelsen föreslagit 

med b.eaktande av de ändringar l ag- och ekono
mi\:i,tskottet ovan anfört. 

Mariehamn, den 24 novemh.er 1961 

På lag"" oQh ekonomiutsko :t'tets vägnar: 

(//~~ 
Ordförande Val te:t 1fordas. 

Ga~~-, 
Öui't Carlsson~ ~'.btfreterare 

Närvarande i utskottet: Ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

Viktor Arvidsson, ledamöterna Börje Johansson, Harry L~ndfors och Ber~ 
tel Söderlund. 


