
N2 8/1964. 

355 

STORA UT SKOTTET S betänkande m 8/1964 med an-

ledning av l andst ingsman Olof Janssonf, l agmot ion 

med förslag till landskapslag angå ende ändring av 

landskapslagen om rovdjurspremier i landskapet 

Å.land. (Mot. m 7 /1964) . 
Landstinget, som i ärendet f å tt mott aga lag- och ekonomiutskott€ts 

betänkande m 7/1964, har däröver inbegärt stora utskottets utlå tande. 

Efter behandling av ärendet får stora utskottet, som. såsom sakkunnig 

hört landskapsforstmästaren Bertel Lindroos, vördsamt anföra följande: 

Sås om i motionen framhålles måste den förvildade minken anses utgöra 

ett skadedjur 1 vars skadegörelse är förödande. Med tank e på vildminkens 

snabba f örökning och dess redan nu rikliga förekomst i vissa delar av 

landskapet borde skyndsamma å tgärder vidtagas för denna minkarts deci

mering, Som ett led i denna strävan vore det skäl att uppmuntra vi l d

minken~ avlivande genom premiering ur landskapsmedel. 

Enlig t uppgift har man även i riket, där den förv ~ ldade minkens f öre

komst på sina håll är betydande, flerfaldig t övervägt möjligheten att 

införa premieringssystemet för detta skadedjurs avlivande. ])e praktiska 

svårigheter i kontrollhänseende soin förknippats till å t skillnaden av 

vildminken frå n den sk. farmade minken, en oms tändighet s om även lag~ 

och ekonomiutskottet i sitt utlå tande fra~ål~it ~ hava dock t illsvidare 

stälJ_t riksmyndignete?'.'na tveksamma inför avgöra,ndet . JJärför har man i 

rike t hittills nö j t sig med att aktivera användandet av fångs tfällor f ör 

ändamå let . Landskapsforstmästaten Bertel Lindroos uppgav dock att riket s 

jaktvå rdsinspektör T. Mäki. rekommenderat införandet av premiering i 

landskapet~ då kontrollsynpunkterna här föreföllo l ä ttare att bemästra. 

Mot bakgrunden av det fören~Ii'lnda an~er s tora utskotte t i likhet med 

lag- och ekonomiutskottet att premiering av vildminkens avliVande bor 

införas i landskapet~ ])å det l i kväl synes nödväpdigt att bereda l and

skapsstyreisen möjlighet att utreda de praktiska omständigheterna i 

frågan ~ förrän lagstiftningsåtgärder vidtages, har utskottet förenat 

s ig om lag- 6ch ekonomiutskottet·s förslag om motionens förkastande, ])å 

å andra sidan stora ut skotte t bibringats den uppfattningen a tt premierin-· 

gen är genomförbar , förutsätter utskottet att l a nd skapsstyre l sen i bråd

s k ande ordning l å teru treda förutsättningarna för erhå llande av sagda 

premier samt till Landstinget inkommer med nödig lagframctäl l n ing i 

ärendet, .. Må här ytterligare framhållas a tt t .ex. i Österbotten fö rekom-· 

mer jaktvå rdsföreningar , som på eget initiativ utbetala r premier fö r av

livande av vi ldmink, varför landskapss tyrelsen genom hänvändelser till 

olika jaktvå r dsins t itutioner i riket kunde erhålla närmare uppg ifter om 
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där tillämpade premieutbetalningssystem. 

Motionären, ersättaren Jansson, som i princip icke motsatt sig ären

dets närmare beredning i landskapsstyrelsen, har 1 med beaktande av ären

dets brådskande natur, enkannerligen i avseende å vildminkens skadegö-

relse ur naturvårdssynpunkt och förhandenvaron av de formella förutsätt

ningarna för premieringens införande, hållit före att det i motionen 

ingående lagändringsförslaget nu skulle antagas. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd

samt föreslå 

att Landstinget med förkastande av det i lag

motionen N2 7/1964 ingående lagförslaget måtte hem

ställa hos landskapsstyrelsen 1 att denna i brådskan

de ordning ville utreda förutsättningarna för er

läggande av belöning för dödad vildmink samt till 

Landstinget inkomma med av utredningen betingat 

lagförslag. 

Mariehamn den 20 mars 1964. 

På stor~a utskottets vägnar: 

'~ ,,, 
Alb ·ni Johansson 

I 

orB.förande. 

~ 
./,. •rik Ra~ ~ 

s reterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johans s on, viceordföranden 
1"i 

Curt C rlsson (delvis), ledamöterna Uno Förbom, Gustav Adolf Boman 1 Ed-

vin Östling, Philip Eklöw, Folke Woivalin, Runar Wilen, Einar Hambrudd 

och Lars Eriksson samt ersättaren Olof Jansson (delvi s ). 


