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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 33/1976-77 med 

anledning av ~tm Nils Dahlmans m. fl . lagmotion 

angående ändring av landskapslagen om jakt . 

Landstinget har 1 ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande 

nr 10/1976-77 . 

Vad beträffar frågan om överförande på jaktvårdsföreningarna av beviljandet 

av dispens för vårjakt på sjöfågel åt personer, som icke har sin i lagen om 

befolkningsböcker avsedda hemort 1 landskapet Åland, noterar stora utskottet, 

att det aktuella stadgandet i 23 § 4 mom. landskap~gen om jakt trädde i kraft 

den l augusti 1975 och har följaktligen hunnit tillämpas tillsvidare endast 

på vårjakten 1976 . Erfarenhetsunderlaget av denna enda säsongs dispensprövning 

utförd av landskapsstyrelsen, vari administrativt betingade bristfälligheter 

knappast kan påvisas, är enligt stora utskottets åsikt allt för svagt för att 

en omläggning av förfarandet enligt motionärernas förslag skall kunna anses 

motiverad . 

Vad åter gäller den av motionärerna föreslagna förlängningen av tiden för rå

djursjakt med drivande hund har stora utskottet ej funnit att tillräckliga 

skäl för ett bifall till motionen eller för ett omfattande av lag- och eko

nomiutskottets förslag 1 detta hänseende skulle ha påvisats. 

I vardera frågan tillkom utskottets beslut efter omröstning, varvid förslaget 

om förkastande av motionen omfattades av ledamöterna Arvidsson, Karlsson, 

Sanders, Öberg och ordföranden Hagström. De övriga, ledamöterna Bengtz, Boman, 

Dahlen, Nylund och viceordföranden Söderström stödde lag- och ekonomiutskot

tets förslag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 14 januari 1977 . 

att vtm Nils Dahlmans m.fl . lagmotion angående 

ändring av 23 § landskapslagen om jakt måtte 

förkastas. 

På stora utskott~ägnar: 
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B" je HagsT ... fil 

ordförande .· 
"-"""""lo"...,_.l-A;~~..._. 

Max 

sekreterare. 
Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden Söderström samt 
ledamöterna Arvidsson, Bengtz, Boman, Dahlen, Roald Karlsson, Nylund, Sanders 
och Öberg . 
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