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LAG- och EKONOHIUTSKOTTETS BETf~KANDE nr 

10/1976-77 med anledning av vtm Nils Dahl

mans m.fl.lagmotion angående ändring av 

landskapslagen om j akt. 

Hed anledning av ovannänmda lagmotion, varöver Landstinget inbegärt lag

och ekonomiutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört miljö

vårdsintendenten Håkan Kulves och landskapsstyrelseledamoten Stig Holmberg, 

vördsamt anföra följande. 

Motionärerna föreslår i sin lagmotion att den landska"])sstyrelsen tillkom

mande rätten att på synnerliga skäl bevilja person, som inte åtnjuter åländsk 

hembygdsrätt, rätt att för viss tid bedriva jakt under tiden 15 mars -

25 maj på alfågel, sjöorre och skäggdoppning samt ~å hane av knipa, stor

skrake, småskrake, ejder, svärta och vigg, skall överföras till jaktvårds

föreningarna. Vidare föreslår motionärerna att tiden för användande av dri

vande hund vid rådjursjakt bör ändras till att omfatta tiden 15.9 - 24.10, 

det vill säga hela jakttiden på rådjur. 

~~d beaktande av att erfarenheterna av systemet med särskilda tillstånd 

till vårjakt på sjöfågel för personer, som inte åtnjuter åländsk hembY.~ds

rätt, inskränker sig till endast ett år och med beaktande av att jaktvårds

föreningarna inte officiellt har tillfrågats beträffande möjligheten att 

överföra beslutanderätten i dessa frågor från landska~sst~lsen till förening

arna, saknas, enligt utskottets mening, till denna del av motionärernas för

slag, erforderligt underlag för ett motiverat ställningstagande från utskot

tets sida. Hed anledning härav har utskottet beslutat föreslå, att Lands

tinget hos landskapsstyrelsen måtte hemställa om utredning av ändamålsenlig

heten i att överföra ovannänmda beslutanderätt från landska"])sstyrelsen till 

jaktvårdsföreningarna. Utskottet anser därför, att skäl till upphävande av 

23 § 4 mom. jaktlagen inte finns i detta skede. 

Mot hemställningens beslut reserverade s1g ledamoten Lundberg, med motive

ringen, att erfarenheten av det nuvarande sy$temet är för liten för att 

man redan nu skall börja vidtaga åtgärder med tanke nå en eventuell fram

tida ändring av lagen. 

Beträffande motionärernas förslag att förlänga tiden för rådjursjakt med 

drivande hund till att gälla hela jakttiden på rådjur har utskottet delvis 


