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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 12/1989-90 med an

ledning av ltm Pekka Tuominens lag

motion till landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 20 § 

jaktlagen för landskapet Åland. 

Landstinget har den 29 november 1989 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över nämnda lagmotion. Utskottet, som i ärendet hört rniljövärdsintenden

ten Håkan Kulves och fiskaren Volter Stenroos, får i anledning härav anföra 

följande. 

I motionen föreslås att 20 § jaktlagen för landskapet Åland ändras så att vårjakten 

på sjöorre och alfågel förbjuds. Enligt motionären behöver dessa båda fågelarter 

skydd under vårperioden, då de just har överlevt vintern och behöver krafter dels 

för flyttningen norrut, dels för den krävande äggläggningen och vårdnaden av sin 

avkomma. 

Utskottet har erfarit att alfågelbeständet är gott och att då jakten på alfågel är 

såpass betydande, 14738 st år 1988, kan ett förbud leda till att en annan art 

beskattas hårdare. 

Vad gäller sjöorre kunde ett eventuellt förbud enligt utskottets mening införas om 

den nuvarande jakten hotar stammens fortbestånd. Utskottet har dock erfarit att 

det är ett mycket ringa antal sjöorrar, 172 st år 1988, som skjuts per år varför det 

enligt utskottet för tillfället inte är nödvändigt med något förbud. 

Utskottet anser att det efterlysta förbudet är en förvaltningsfråga som i första 

hand borde initieras av landskapsstyrelsen. Enligt 24 § jaktlagen kan landskapssty

relsen, ~m det av synnerliga skäl visar sig nödvändigt freda vilt som avses i 20 § 

nämnda 1ag •. Ett sådant beslut kan omfatta hela landskapet eller del därav •. 

Utskottet noterar också att det vid ett eventuellt förbud i första hand är de jägare 

som inte ha,r egen mark som drabbas, då jakten främst bedrivs från små samfällda 

holmar. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 
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Mariehamn den 1lf december 1989 

att Landstinget måtte förkasta lag

motionen nr 5/ 1989-90. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders. Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 

Söderlund. 


