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STORA UTSKOTTETS betänkande m 31/1961 

med anledning av Ålands landskapsstyrelses 

framställning till Ålands landsting med för

slag till landskapslag om ändring av land

skapslagen angående jakt inom landskap.et 

Åland. (W= 34/1961). 
Landstinget,som i ärendet fått emottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande m 14/1961 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta 

det i lag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda 

förslaget med nedanstående ändringar och tillägg. 

Under remissdebatten har bl. a. lantrfui et Johans son uttalat värdeful

la sy~punkter på duvhökens och sparvhökens skadliga inverkan på de frid~ 1 

lysta fåglarnas bestånd. Särskilt duvhöken utgör en stor fara för de 

inplanterade fasanerna vilka främst röra sig på öppna platser. Stora 

utskottet har därför funnit det befogat att fortsättningsvis hänföra 

duvhök och sparvhök till de i 12 § 2 mom.upptagna skadedjuren~ 

Förekomsten av bisamråtta har med åren blivit synnerligen riklig. 

De skador bisamråttan förorsakar lantbrukarna äro mångahanda, bl.a. 

då på de lägre belägna marker, vilka på grund av sin fuktighet lätt bli

va invaderade av dessa djur. Utskottet har ansett att ävan bisamråttan 

bör införas såsom skadedjur under 12 § 2 mom. 

En minoritet inom utskottet har hållit före att uttern alltfort skul

le upptagas bland skadedjuren i 12 §. 
Med tanke på lagens nuvarande uppbyggnad har utskottet återinfört 

"kråka" i uppräkningen av skadl:4ga dj.lr under 15 § 2 mom. En medlem har 

ansett, att uv icke längre borde ingå bland de skadliga djuren i 15 §. 
Vid ärendet behandling har utskottet avhört lagberedningssekretera

ren Rolf Sundman. 

Stora utskottet, som omfattar lag- och ekonomiutskottets och land

skapsstyrelsens åsikt att en totalrevision av jaktlagstiftningen borde 

anstå till dess motsvarande revision blivit genomförd i riket får med 

hänvisning till det ovan anförda förty vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i land

skapsstyrelsens framställning ingående lag

förslaget sålydande: 

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

om ändring av landskapslagen angående jakt inom landskapet Åland. 
--

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 12 och 15 §§ land

skapslagen den 18 mars 1946 angående jakt inom landskapet Åland (14/46) 
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såsom fö 1 jer: 

12 §. 
(1 mom. likasom i lag- och ~konomiutskottets betänkande). 

Med skadedjur avses här säl, mink, bisamråtta, duvhök, sparvhök, 

kråka och trut. 

15 §. 
(1 mom. likasom i lag- och ekonomiutskottets b~tänkande). 

(2 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

(3 mom. likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

Mariehamn, den 30 november 1961. 

På stora vägnar: 

_/,(..,~~~?z:. ~ 

./. 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johans s on, viceordföranden 

Gideon Mattsson (delvis) samt ledamöterna .Edvin Östling , Erik Sundberg, 

Uno Förbom~ Sigurd Danielsson' Gustav Adolf Boman, Karl Sundblom, Uno 

Kalman och August Öström samt ersättaren Johan Lönroth (delvis). 

- - -----------------~ 


