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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m
13/1964 med anledning av Ålands landskapsstyNg 13/1964.
relses. framställning till Ålands landsting
med förslag till landskapslag angående ändring
av landskapslagen om rovdjurspremier i landskapet Åland (Ng 2 5/1964).
Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och
ekonomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och får
härmed anföra följande:
Då landskapsstyrelsen, såsom framgår av framställningen, numera
konstaterat, att det finnes relativt säkra möjligheter att skilja skinnet av en vtldmink från en i farm uppfödd mink anser utskottet, att förutsättningar äro förhanden för erläggande av skottpenning på vildmink
samt att den av landskapsstyrelsen nu föreslagna lagändringen är tillfyllest i sådant avseende.
Däremot kan det av landskapsstyrelsen i framställningen föreslagna
tillvägagångssättet för utbetalning av skottpenningen icke genomföras
i stöd av gällande stadgenden i landskapslagen om rovdjurspremier och
ett sådant förfaringssätt vore även av andra orsaker oändamålsenligt.
Utskottets majoritet anser det därför vara naturligast, att skyldigheten att förete utredning av fackman angående skinnet skall åligga den,
som är berättigad att lyfta premien. Härigenom skulle onödiga omgångar
hos myndigheterna kunna undvikas.
Utskottet anser det också vara påkallat att landskapsstyrelsen skulle
inkomma med förslag om ändring av ifrågavarande landskapslag sålunda att
utbetalningen av rovdjurspremier i Mariehamn skulle ske genom polisinrättningens försorg och icke så som nu är fallet genom magistratens försorg. Detta motiveras av förslaget till ny jaktlag, enligt vilket uppgiften att utfärda jaktkort överföres från magistraten till polisinrättningen. Av formella skäl har utskottet av eget initiativ icke kunnat
ändra ifrågavarande landskapslag i detta avseende.
Då utskottet sålunda omfattar det i framställningen ingående lagförslaget, får utskottet vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte antaga lagförslaget i
den lydelse landskapsstyrelsen före~lagit.
Mariehamn, den 20 november 1964.
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Närvarande i utskottet: ordföranden Valter N0 rdas, viceordföranden
Viktor Arvidsson, ledamöterna Börje Johansson och Dlof Lindström samt
suppleanten Einar Hambrudd.

