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framställning till Ålands

l~ndsting

med

förslag till landskapslqg om rovdjurspremier i
landskapet .Äland.
Rovdjurspremier utbetalas för närvarande enligt landskapslagen
den 26 juli 1949 angående erläggande av
pet Äland dödat rovdjur

~ch döda~

belöni~g

för inom landska-

I
I

säl (22/49), sådan den lyder med

'

ändringarna i landskapslagen den 4 april 1951{15/51), samt enligt
Ålands landskapsstyrelses beslut .om premi~~eloppen t22/53, räv

4/56).

Vid höjning av premiebeloppet

h~r

det varit nödvändigt att

bestämma en ändring
av .den del av de.t dö,dade rovdjuret, som bör
'
uppvisa,s för att utfå premie, detta f ,ör att unP.vika, att jägare
lyfter premie efter det nya högre beloppet för ett djur, som fällts
tidigare.

Då gällande landskapslag i ämnet innehåller detaljerade

bestämmelser härom, har landskapsstyrelsen haft svårigheter att
utfärda erforderliga stadganden på denna punkt.
·' ·

Vidare 1:ar det förekommit,_ att_ säljägare, som icke haft tillfälle att lyfta premien för

eJ_l _ säl,_ som

skjutits i december månad,

före u tgång~n av den i 4 -~ stadgade tiden, sena st den 15 januari
följande år, gått sin

prem~e

förlustig.

Då det icke torde ha stor

betydelse, om någon enstaka säl kommer in i statistiken för f ölj
är, anser landskapsstyrel.sen, att den faststäl-1-da ·t1den i § 4 Väl

För inom landskapet Äla.I}d qödad rödräv, säl, havstrut och gråtrut ävensom för ägg av dessa fåglar må .av landskapsmedel erläggas ·I
belöning med belopP,, som fastställas av landskapsstyrelsen.

kunde strykas.

2 §, .

Landskapsstyrelsen har på grund av det avans tå en d e uppgjort et
helt nytt lagförslag, som endast omfattar de principiella bestäm.
melserna, medan detaljbestämmelser med stöd av landskapslagen s
utfärdas av landskapsstyrelsen.
gr~ truten

Då det är möjligt, att

ocks~

inom en snar framtid måste hållas· efter på ett mera ef-

Belöning utbetalas på landet av länsman och i Mariehamn av magistraten eller den magistraten därtill förordnar.
skall ,medel av

landskapsstyrels~n

s~g

net har visa

att havstrutbeståndet minskat avsevärt sedan premier började

utbe~alas.

Däremot förefalaer det som om gråtruten -skulle öka i

antal på ett sätt, som ger anledning till farhågor.
På grund .av det ovan-s tående får landskapsstyrelsen vördsamt fö
~ relägga

Landstinget till antagande. nedanstående·
L a n d s k a p s 1 a g

om rQvdjurspremier i landskapet Åland.
....,

_____ _

I enlighet lll.ed 'Ålands landstings beslut stadgas:
1 ~- -

på rekvisition ställas till

länsmännens oqh magistratens förfogande.

,

·I

I

3 _§. -- -

_ f~kt,ivt sätt, har landskapsstyrelsen :i: förslaget intagit också
den som rovdjur, för vilken premie kan fastställas·.

För ändamålet

Premien fastställes t ,i ,l;L visst b_e lopp !?er djur men må för unge
eller trutägg vara lägre än för fullvuxet djur.
Landskapsstyrelsen äger fastställa, vilken del av det fällda
djuret sökande bör uypvisa för att erhålla premie, ävensom huru
denna del skall

m~rkas

eller om den skall förstöras.

Den, som lyfter premie, är skyldig att meddela djurets art,
ungefärliga utvecklingsstadium, fångstplats, fångstsätt och
fångsttid.

4

~

.

Finnes skäl till tvivel rörande någon omständighet, som inverkar
på rätten till premie, bör vederbörande myndighet infordra utredning därom förrän premien utbetalas.

j
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;

För inom landskapet Älan.d qödad rödräv, säl, havstrut och grå-

år, anser landskapsstyre:Lsen, att den faststäl-l da: -t i· d.an
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trut ävensom för ägg av dessa fåglar må av landskapsmedel erläggas

kunde strykas.
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denna del skall
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någon omständighet, som inverkar
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LAG- oc h EKONOMIUTSKOTTETS betänkande

-

~ 7/1957 med anledning av Åla nds landskaps-

styrelses framställning till Ålands landsting

Närmare anvisningar r örande premiemedlens förvaltn-i ng och redo

(11/1957) med förslag till landskapslag om
rovdjurspremier i landskapet Åland.

visning utfärdar land s kapsstyrelsen.

Utskottet omfattar landskaps styrelsens framställning, som möjliggör

6

ett smidigare anpassande äV i

§.

·Denna land s kapslag trä der i kraft den · l

januari 19 58.

landskapet utbetalbara premier till mot-

svarande premier och belöningar i riket.
Vid ny lagstiftning på ett område, där tidigare funnits motsvarande
lagstif tning, torde det alltid vara vanligt., att den nya lagstiftningen

T ~ll

dess landskapsstyrelsens med stö d av denna ·landskap s l ag

utfärdade ·beslut blivit vederbörligen publicerat, skall likvä l

innehåller uttryckligt upphävande av den lag, som sk811 ersättas. Av
denna anledning föreslås 6 § i förslaget ändrad.
Utskottet föreslår vördsamt, a tt landstinget skulle antaga förslaget
i följande utformning:
L a ndskaps lag

tidigare gällande bestämmelser tillämpas.

om rovdjurspremier i landskapet Åland.

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
1-5 §§

Mariehamn, den 13 ma rs 1957-.

(enligt landskapsstyrelsens framställning)
På lan dskapsstyre ls ens vägnar:

6 §.

c

Denna landskapslag träder i kraft den 1 janua ri 1958.

1949
Genom denna landskapslag upphäves landskapslagen den 26 jul:iJangående

Lantråd

erläggande av belöning för inom landskapet Åland dödat rovdjur och dödad

'

säl jämte däri senare företagna ändringar. Till dess landskapsstyrelsens

--

med stöd av denna landskapslag utfärdade beslut blivit vederbörligen publicerat, skall likväl ticiigare gällande bestämmelser tillämpas.
Sun d.man.

''

Mariehamn den 15 mars 1957.
På lag- och ekonomiutskottet s v ägnar:

''

Närvaran de i ut sk ottet: ordföranden Albin Johansson, viceordf9ra nde h
Nordas samt ledamöterna Arvidsson, Johh Johansson och Sjöstrand.

