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~t 168 
tanke på bl.a. att kontroll ofta torde utföras av poliskonsta)lo.r , 

anser utskottet, a-i~ t det vore i=indmnålsenligt om jaktkort kunde med 

sammt.. verkan upptes för den lokala polis~rnnstapeln som för Hins:rnan 

"~ . eller annan polischef .. l:::P lJ.tskottotr infört nttrycket n för polis -

myndighet j_ det cl:LstrL:::t - - -" i 7 §. Uttrycket :!:lOlis:rnyndighet kun 

nu.mera anses inJ:'Y1nma även poliskonstapelsbefattning. 

h ärutciver har utskottet föresl· gi t tvenne tillägg. l1uvarande pra.1: 

förutsätter att je.ktkort utfiirdas per kalenderår . En person, som löse 

~jaktkort för ett år den 31 december för ja:;rt samm.o, dag, är enligt 

nuva:ro.nde av jaktkortsforrnu.l2.ret stödda praxis i avsaknad av giltigt 

jaktkort :redan följande dag. Utskottet anser m:t jalrtkorts giltighet 

tid bör strl-icka sig frrnnåt det antal år , för vilka avgi.ft erlagts . 

För det fall~ att på Aland icke hemmahöra.nde _person här har j al~t-

rätt och önskar lösa jaktkort finnes ingen bestämmelse or<1 platsen, 

där kort skall l ösas . I pi~aktiken torde jaktkort ha utfärdats å t såd 

·pexsoner av olika j al{tkortsutfärd.are enligt prövning. Det vore en

ligt utskottet i-indarnålsenligt, att polischefen på den ort, där sådan 

person har jakträtt, genom b.ans ansökan om jaktkort finge kännedom om 
"i'o I i > ""'- L f c..,.,.,,. __,) 

personen, =.:i..n i:undel.t?äl prövc. hans l äm.plighet som vid eventuell för-

frågan angående en dylik person och hG.ns rätt till jakt bil!!"'"' lämna 

önskvärda uppgifter. Ett stadgande i denna riktning har införts i 

förslagets 8 §. 

Utskottet föreslår därfö:t· vördsrunt, att Lcindstinget 

måtte antaga följe:mde 

Landskap slag 

om ändring av landsk~pslagen om jaktkort i landskanet Aland, utfärdad 

den 1 de cember 1 938 . 

I enlighet med. 
0

~land_s le.ndstings beslut stadgas, att § § 2, 6 och 

7 t landskapslngen den 1 decembei· 1938 om jaktkort i landskapet Aland 

( 8/JB) , § 2 s;;l.dan den lyder i l andskapslagen den 31 mars 1954 (8/5~)1 
skol (l. erhålla följ ande lydelse: 

2 §. 
Jaktkort må efter prövning utfärd.as .9.t tillförlitliga l1ersoner 



n:r 0tt' t-vå el1e:r tre år åt gc'.\.ngen i r·.lariehe rrills stad av map.istraten 

och i l andskorrnnunerna av länsman. Avgiften för j alr.:tkort utgc5r tvåhundra 

m...rk för var,je år av jaktkortets giltighetstid, räl<n,4"!.,~~en för 

j DJ;:tko:r·tets utfärdande. J"aktkoi·tsevgiften tillfaller ( för att-'mvändas 

till frfön. j ande av ja ~tvården inom landskapet. ,Jktkort löses å den ort 

där sökanden är bosatt och av utom landska:pet bosatt person på o:rt, där 

11an äger jakträtt. 

Den, som utfärdar jaktkort, tillkom.mer ut landska:psmedel en ers~itt -

ning om fem procent på de avgifter, som redovj.sas. 

~ 6 §. 

Jals::tkoTtet bör medhavas vid jakt och vid. anfordran uppvisas fcir 

j nkträttsinnehavc,;,re, polismyndighet och fi:fr ,jal:tvården anste.lld person . 

Var, som utan att innehava jaktkort_ I:reariver jakt inom landskapet 

eller vid anfordran vägrar att uppvisEt detsamma såsom i § 6 är stad_gat, 

stn:i,ffes såsom för olovlig jakt i strafflagen stadgas • . Har don, som an+ 

trii.ffats utan j a ktkort, senast den tredje söckendagen därefter uppvisat 

sitt jaktkort för polismyndighet i det distrikt, där han jagade, vare 

~ st r affri. 

J:>å lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

/~~~ 
Albiit'Johansson. 

1T3.1·vare..nde i utskottet ·: ordföranden Albin Tryg-

ve Johansson, J"ohn Johansson, Nordas och Sjöstrand. 

) . 


