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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 
NQ _ l/194a med anledning av llands landskapsnämnds 
framställnin~ till !lanris landsting; meå försli;i,g 

till landskaps lag angående erläggande av belö

nin~ för inom landskapet Åland dödat rovdjur ooh 

dödad säl. (3/1949) 
Med anledning av förenämnda framställning få- utskottet vördsamt an-

föra följande: 
utskottet anser., att den föreslagna landskapslagen otvivelaktigt är 

av behovet påkallad, men vill för sin del föreslå, att i denna landskaps
lag ytterligare skulle intagas stadganden om skottpenning på havstrut. 
Mot detta förslag kunde visserligen anföras betänkligheter, då så:ian skott 
penning möjligen icke skulle kompenseras, men utskottet har för sin del 
kommit till den slutsatsen, att någon större risk härför icke borde före
ligga. Ett skadedjur, som endast uppt~äder på Åland bör väl också kunna 
berättiga till skottpenning, och då havstruten tydligen inte 1 riket gör 
så stor skada,, att man ansett skäl vara att understöda avlivande av dessa 
fåglar, bör det likväl inte hindra, att så göres i landskapet. Skuihle mot 
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förmodan denna utgift icke kompenseras, kan för ändamål€t användas de me
del, som t~l landskapet inflyta av lösen för jaktkort, så behöver land-

" skapsskatt icke ti ll~ripa-S-~ ·- - - - -- .. 
Utskottet vill även föreslÄ den än~ringen, Att skottpennin~sbeloppen 

ri icke automatiskt skola följa de belopp, som fastställts i riket, såsom 

landskapsnämnden före slagit, utan att i stället landskapsnämnden måtte 

fastställa 'Qeloppen A.fråga. Härigenom fåra landskapsnämnden möjlighet att. 
hålla dessa belopp på samma nivå som i riket är gällande samtidigt som 
l~ndskapsnämnden även har möjlighet 2tt tnga 1 betrnktnnde viltbeståndet 
på Jlnnd och rättR beloppen härefter. Även den fördelen hRr detta för.-. . 

slag, ett stadganden om skottpenning då komma ntt ingå 1 Ålands författ-
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nin~s:::~!:! .~~::.: ~:=:r:::a h~: t~:::o:~ ~~g:: ~i~:r::: :~ ~ä:: t: ::dgan~ I 

dena om villkoren, sättet och tiden för skottpennings erläggande, om I 
märkning av skinn från djur, rör vilka belöning erlägges och om avgivande 
av sto.tiska uppgifter intagas i lanasklil.pslagem 1 stort sett så::lana de in
gå 1 motsvarande för~attningar 1 riket. 

Av de föreslagna ändr~ngarna följer, att ävon lagens rubrik måste 
ändras. 

Med stöd av vad sålunda framhållits får utskottet vä:'dssmt föreslå, 

att landstinget mft te antaga nedanstående 
försl"~ ti 11 
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Z,andskaps ·.la.g 

angående erl!;ganö.e av Jbel(jning för 1nO?T\ landskapet .lle.nd dödat rovd j 

dödad havstrut och säl, 
på framställning av Åla.nds landskapsnämnd har .. Ålands landsting ant 

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

angående erläggande e.v, belöning för inom landskapet Åland dödat r .ovd j 

dödad havstrut och säl. 
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas·: 

l ~. 
För inom la.ndskape t !land dödat rovdjur 1 däi ad hav strut och säl e r .. 

lägges av landskapsmadel belöning med belopp, som av landskapsnämnden 

fastställes• 
?. . ~. 

Be1.?;n'-ng utbetalas åt den därtill berättignde på lanoet. av länsman 

1 Mariehamn av magistraten. För ändamålet skall medel av land skapsn ämn 

på rekVisition ställas till länsmännens och magistratens förfogande . 

3 ~· 
Skottperuling för räv utbetalas åt den, som uppvisar skinnet av ~tt 

sådent djur• IfRll fcr unge fordras samma skottpenning som för fUllvm 
djur, ~ör p~ Rnfordran intyg företes 6ver Rtt den blivit dödad efter d 

1 juli. 
. Skinnen av de rävar, för vilka skott penning erlagts, bära på ryggs 

~ :a 5 cm från svansen förses med tre .o.1a 3 Jnill1meter stora hål, som 

da en liksidig triangel, vars sidor äro cta 3 cm. långa. 
Förte-ekning över de rävar, för vilka skottpenning erlagts, bör år ... 

ligen inom januari månad insändas till land ~ke.p snäm:nden., som äger s ,· 

sammandrag av förteckningarna till la.ntbruksministeriet 1• 

4 ~· 
För erhållande av be löning för död o.~ säl. bör åt den i 2 ~ nämnda m 

digheten överlämnas den dödade sälens underkäk med bå:ia käkbenen• Sko 

penning böl' lyftas senast f'dre den 15 janueri det fr , som följer efte 

fångst året. 
Den, som lyfter belöning, bör ., då h'.:m avhämtl'lr belöningen, 1äJ:nne u 

gift angående den dtli ade sälens art (gråsäl eller v;i.kare) Utvecklings 

stadium (fullvuxen eller unge)·' fångstplats (kommun eller utanfä' vi 

kommun bel,.äget vattenområde) samt fångstsätt och ""'tid (månad)• 

De 1 föregåenoe moment nämnda statistiska uppgifternn böra halvårs 

insändr,s till li:>.ndskapsnäpmden.1 -som vidnrebefordrar dem till jaktins 

tören vid l'l.ntbruksministeriet. 

5 §. 
Skottpenning för havstrut utbetalas åt d en, som till vederbörande myn 

dighet överlämnar fege lns näbb .. 

6 ~· 
Finnes skäl till tvivel rörande nag0 on å ··tti ra gheten till belöning in-

verkande omständighet, bör vederbörande myndighet infordra utredning där 
om förrän belöning erlägges, ~ 
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Såsom bevis inlämnade sälkäkar och trutnäbbar böra omedelbart på åt-
gärd av vederbörande myndighet antingen bran·· nas el 1er 0 

oa annat sätt 

fullständigt· fö:estöras • 

8 ~ . 
Närmare anvisningar angående tillämpningen d 

f 
.. d av enna la.ndskapslalZ ut.-. 
ar as vid behov av landskapsnämnden. q 

9 §. 
Denna landskapslag skall tillämpas från och med d l . en Januari 1949. 

Mariehamn, den 21 februari 1949 • 

På finans~ och k i e onom.utskottets vägnar : 

"_J.Jf~ 
K·A. He lin • 
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·· d t olf Sundman. 
aran e. s behandling h a 1 / eva e tagits ordfqranden Helin samt ledamo··-

terna Lennart M tt .a sson, ~nnP-~~8on, Fäggblom och suppleanten Beckman, 


