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FIN.ANS .. 

/ 
OCh EKONÖMIUTSKOTTETS betänkan:ie NJo ~ 

l 1945 med anleant I 
ng av lantlsklpsnämndens fram-

ställning till Å 
· . lanas l andsting med förslag till 

landskapslag an åe .. . 
g nde antlring av landskaps lagen 

om jaktkort i _landskapet ~l 
• jl. and, utfärdad den l 

december 1938• 

r,endstinget har i avseende å utlåta d t 
n e 111 finans- och ekonomiutskottet 

·tterat landskapsnämndens framställn.i 
reJlll. ng av den 7 februari 1945 med för-

slag till landskaps låg angående änc1~•ing 
. av landskapslagen den l december 

1938 om jaktkort i landskapet Åland. 

Till fullgörande av n·ämnda uppärag får ut.skottet vördsamt närmast fram• 

hålla, hurusom land skapslagen om jaktkort tillkommit på grund av en motion, 

som den 20 februari 1936 till Land·stihget inlämnats av landstingsmannen 

Torsten Rothberg, 8 om_ sedermera utnämnts till landshövding 1 landskapet och 

på denna post avlidit. Redan ett antal år dessförinnan hade lven ·landskaps• 

närinden hos Landstinget gjort framställning med förslag om antagande av en 

oylik ·lan1:iskaps lag~ tre n detta förslag blev av för utskottet okänd anlech ing 

icke slut behandlat• 
-t 

Uti förenämnda ' motion hade avgiften.för-·jaktkort föreslagits till ~5 mark, 

f. ;f - .! ,.. • 

medan d'!i.remot~ ersättningen f ·Br utf'ärdahoe av jaktkort stipulerats till 3 

mnrk. ianhstingets lagutskott, som .den 19 november 1936 avgivit av detsannna 

inbegärt utlåtande över motionen, förordade jämväl den av motionären före~ 

slagna avgiften jämte ersättningen, men stdra utskottet ansåg i sitt betän• 

kan.de av oon 24 november sagda år, att den av' lagutskct tot förordade jakt

kortsavgiften, 25 mark om året, var a ..... lltför betungande åtminstone fljr den 

mindre bemedlade <ielen av befolkn:i,ngen Öch föreslog i dylik avgift 10 Ha rk 

för' varje år av jaktkorte ts giltighetstid, Såväl lng~tskottet som stora ut

skottet e.vgåvo sedermera i saken nya utlåtanden resp, den 19 och den 25 no• 

veinber · 1937 ,· varefter .Landstinget , som den 14 december samma år antog ifrå .. . 

ga utf'a'rdo.des först den 1 ·aeoember 1938, 

vur211de landskaps lag, ehuru densamma 

1 § 2 fäst ställde ifrågavarande nvgif t till 10 mark för var j e år av jaktkor-

tets .1 
till 3 mark för den, som utfärda.de jakt• 

g~ tighetstid samt ersättning 

kortet • 

Utskot tet 
· d s försl ag för en änd

har för sin del funnit lallaskapsnamn en 

. . f llt motiverat och kan i allo för-
J:'inrr 

u uv näs tnärnnda avgift och ersät cn1ng u 

ordo. d t . 
e samma• 
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Då det kan för landstinget vara av intresse a tt erfara v ilk I 
' a inkolltat , 

jaktkortsavgifterna tillfört jaktvården i landskapet, har utskott t Ell> 

. . e a~o 

exempel härpå inhämtat uppgif'ter från landskapsnämnden och är i t11 ~ 
. , , lfälle 

att meddela, att desamma under år 19~2 inbringat 21• 609 mark, 11,549 

under år 1943 samt .14.607 under år 1944. 

Med hänsikt till det .föregående får uts Jrotte.t vördsamt .föreslå 
I 

att Landstinget ville antaga nedanståenae 
föl'-

s lag till land skapslagl \. 

;,L a n d s k a p s 1 a g ~ 

angående ändring av landskapslagen om jaktkort i landskapet }.land, utfä d , 
l' lid 

den 1 december 1938. 

I enlighet med .hands landstings beslut skall § 2 i landskapslagen den 

1 december 1938 om jaktkort i lands llB.pet Åland erhålla :följande .ändrade 

lydelse$ 

§ 2. 

Jaktkort må efter prövning utfärdas åt till:förlitliga personer .för ett, 

två eller tre år. åt g~gen i Mariehamns stad av ma.~ istraten och i lands- I' 

konnnunerna av länsman, AvgiftE):q för jaktkortet utgör t jugof ~_m mark för var• 
• - - . r 

je år av jaktkortets gilti_gheti;itid,, vilken a:7gift tillfal~pr. lan:lsliapet för\ 

att användas till främjande av j a ktvården inom landskapet, _ Jaktkort löses 
, ' -

å den ort, där s~kanden är bosatt. 

Den, som utfärdat jaktkort, tillkommer ur landska.psm~del en ersättning 

om fem mark för varje kort, 11 

Marieh~n den 19 februari 1945. 

På finans- och ekonomiutskottet~ vägnar; 

i 111tL __ · __ 

Uti ärendets behandling hava d e lta git ordföranden Helin, viceordförand~ 

Eri ksson samt ledamöterna Paulson, BlomrooEJ och J ansson. 
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