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LAG- ooh EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 
m 5/1953 med anledning av landstingsman Ferdi 
Sjöstrands mQfl1s lägmotion (m 14/1953) om 
ändring av § 19 i landskapslagen om jakt i 
landskapet Åland, utfärdad den 18 mars 1946. 

Utskottet omfattar i princip motionärernas ändringsförslag. Dock an
ser utskottet att det ifrågavarande tillståndet borde förbindas med 
villkor att sökanden påvisbart verkat för bevarande och förkovran av 
sjöfågelstam.men inom landskapet Åland. Dessutom bör tillståndet bevil
jas endast för jakt inom bestämt område ävensom med förbehåll ztt till
ståndet återkallas i händelse det missbrukas samt i övrigt med sådana 
förbehåll, som landskapsstyrelsen finner nödiga för sjöfågelstammens 
upprätthållande. Utskottet anser även att den allmänna bestämmelsen om 
att jakt på sjöfågel är tillåten blott till husbehov borde placeras efter 
det nya momentet. 

På grund av det ovansagda föreslår utskottet, 
att landstinget ville antaga nedanståe1 rle 

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

om ändring av landskapslagen angående jakt inom landskapet Åland, av 

den 18 mars 1946• 
I enlighet med Alands landstincs beslut stadgas, att 19 § i landskaps

lagen angående jakt inom l andskapet ~land, av den 18 mars 1946,skall 
erhålla följande ändrade lydelse: 

Jakt,å annat nyttigt 
mom. 1 1/10 - 25/5 jakt 

" 2 1/4 15/4 " 
It J 1/5 - 25/5 Il 

It 

It 

" 
" 

n 

.. 

4 1/9 - 30/ll Il 

5 1/10 30/11 " 
6 1/10 - 31/i " 
7 1/11 - .31/l " 

8 l/l 
9 1/8 

- 15/l 
- 31/5 

" 
Il 

" 10 hela å r et Il 

§ 19. 
villebråd vare tillåten under följande tider• 
å alla, sjöorre och skäggdoppi~, 
11 hane av storskrake och knipa, 
0 hane av ejder, svärta, stor- och småsl<:rake 

eller pracka, brunand och vigg ävensom jakt 
å morkulla, 

" gräsand, bläsand, stjärtand, skedand, knipa, 
s ,othöna, beckasin och morkulla, 

" stor- och småskrake, brunand och gigg, 
" orrtupp, 
" räv och hare& dock vare jakt efter räv till

låten även under återstoden av året utan an
vändning av hWld, 

11 ekorre, 
11 ·vildduva, 

'' bisamråtta. 
Dock vare frukt- och grönr:mks odl:::~re berättigade att jämväl under öv-
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riga tider avliva hare inom odlingsområdeo Enahanda rätt kan av land
skapsstyrelsen beviljas ägare av skogskulturer i annars kala eller löv 
ekogsbeklädda skogsmarker, där av haren förorsakade skador äventyra 
kulturernas fortbeständ. Sålunda erhållen fångst må dock ej till salu 

hållas. 
Likaså äge landskapsstyrelsen rätt att f9r en tid av högst 5 är i 

sänder antingen för landskapet i dess helhet eller i viss eller vissa 
delar därav fridlysa sådant vilt, vars bestånd kan anses vara hotat, 
eller avsevärt nedgått. Landskapsstyrelsen kan även för en tid av högst 
2 år upphäva fridlysningen• eller förlänga jakttiden för sådant vilt, 
som genom alltför riklig förekomst förorsakar skada. 

Med avvikelse från bestämmelsen om jakttiden för de under mom. 2, 3J 

4 och 5 angivna fåglarna, må lanaskapsstyrelsen på särskild anhållan 
för högst tre år i sänder bevilja enskild ·akträttsinnehavare elle r la 

I 

ligen inregistrerad jaktvårdsförening, som påvishart verkat för be~~ran 
och förkovran av ejöfåEelstammen inom ,landskapet Åland, rätt att ~~ 
visst område idka jakt av i sagda moment nämnda fåglar på annan b, s tämd 
tid, dock med förbehåll att tillståndet återkallas i händelse det miss
brukas samt i övrigt m~d sådana f ör~ehull , som landskapsstyrelsen f inne 
nödiga för fägelstammens upprätthål~aAde. 

All jakt å sjöfågel vare tillåten blott til~ husJ(ehov ~qh icke i av-• 
seende å försäljning, 

Det vare förbjudet att under skyttefärd i båt medföra vettar, som an 
vändas vid skytte av sådana fägelartert vilka då äro fridlysta. 

Från och med den 31 maj till och med den 31 augusti är inom landska
pet all jakt å nyttigt villebråd förbjuden förutom å räv, bisamråtta, 
säl och utter samt vildduva, varå jakt är tillåten från den 1 augus ti. 

Mariehamn den 17 mars 1953. 
På lag- och ekonomiutskottets vägnar• 

~~? 
Th. Eriksson. 

Närvarande i utskottett V.L. Bertell, ordförande, Albin Johansson, 
Aug, Lindblom, Nils Karlsson och Ferdi Sjöstrand. 


