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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande N~ 7/1966
~

7 /1966 .•

med anledning av landstingsman Nils nahlmans med
flera landstingsmäns hemställningsmotion med förslag att landskapsstyrelsen genom tillägg till
gällande jaktlag ville göra det möjligt för land~kapsstyrelsen att även under den tid jakt med dri- 1
vande hund är tillåten utfärda förbud att hund,
$Om driver rådjur, icke tillåtes löpa lös i mark
där rådjur finnes (m 3/1966).
Sedan landstinget över förenämnda hemställningsmotion inbegärt lagJch ekonomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och
får härmed vördsamt anföra följande:
Det syftemål, som kommer till uttryck i motionen, har även utskottet
~n~ett sig kunna omfatta, enär det under exceptionella förhållanden torie vara en nödvändig åtgärd för undvikandet av rådjurstragedier av det
slag_, som nämnes i motionen. På grund av de praktis-k a svårigheter:, som
3.r förknippade med klarläggandet av huruvida en hund är "rådjursren"
3ller icke, anser utskottet, att förbudet borde utsträckas till att gälla alla hundar. Detta motiveras även av att också om en hund har dresser-ats till att icke jaga rådjur kan man säkerligen icke med visshet sluta sig till att denna t .ex. i sällskap med andra hundar, som icke dres..,...
ser~ts, fortfarande skulle avhålla sig från drivandet av rådjur.
Dock förutsätter utskottet, att ett dylikt förbud endast skall utfärdas under sådana perioder, då synnerligen vägande skäl föreligga såsom då utredning förebragts om, att åtgärden är nödvändig för undvikan1e av rådjurstragedier i den omfattning att de kunna äventyra rådjur5stammens bestånd. Ty ett dylikt förbud innebär samtidigt för jaktutöva:ma
9n betydande inskränkning av möjligheterna att framgångsrikt utöva
jakt pä lovliga villebråd.
I anseende till vad ovan anförts får utskottet vör dsamt föreslå
att Landstinget måtte giva landskapsstyrelsen
i uppdrag att genom tillägg till gällande jaktlag
göra det möjligt för landskapsstyrelsen att, då
synnerliga skäl föreligga, även under den tid jakt
med drivande . hund är tillåten utfärda förbud att
hund icke tillåtes löpa lös i wark~ där rådjur
finnes.
Mariehamn den 16 mars 1966.
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Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, vi ae ordföranden
Viktor Arvidsson samt ledamöterna B:ör je Johansson, Olof Lind ström och
Bertel Söderlund.
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