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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

m 8/1953 över landslrnpsstyrelsens framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om jaktkort i landskapet Åland, ut

färdad den l december 1938• 
Vid handläggningan av frågan om jaktkortsavgiftens storlek har ut-

•rtet skottets samtliga fem medlemmar ansett den av landskapsstyrelsen föra
slagna avgiften om 300 mark för varje år av kortets giltighetstid vara 

.d, för högt tilltagen. Till denna uppfattning har utskottet kommit även 
vid jämförelse med ·boksluten för några år visavi de influtna avgifterna 

tmj för jaktkorten respektive utgifterna för jaktvården. Vid ett skäligt be 

aktande av nytillkomna behov av jaktvårdsmedel bordet enligt fyra med-

där lemmars åsikt, en avgift på 200 mark vara tillräckligt hög. En av med

lemmarna röstade för en avgift på 100 mark. 
Likaså föreslår fyra av utskottets medlemmar att expeditionsl9sen 

för varje utfärdat jaktkort höjes till 20 markt medan en medlem före-

en e slår 10 mark, 
Landskapsstyrelsens förslag visavi stadgandet om återkallande av 

j2ktkort omfatt10s av utskottet. 
Frågan om det sätt varpå jaktkorten oorde kunna utfås har diskuterats 

inom utskottet. Härvid .lJ..ar utskottet kommit till att lagen sådan den 

nu är och sådnn landskapsstyrelsen föreslagit den, gör det möjligt 
t.ars för vederbörande utfärdare , av jalctkort att i synnerhet vid förnyelse av 

sådant utgiva jaktkort på det sätt som i varje enslcilt fall kan anses 

. l~ vara mest ändamålsenligt. Under sådant förhållande omfattar utskottet 
landskapsstyrelsens förslag även till denna del. 

Utsk~ttet harde gärna sett ntt l~ndskapsstyrelsens förslag innehållit 

stadgande därom att jaktkortsinnehavare, som vid jakt underlåtit att 
med.föra jaktkort, skulle, där omständigheterna giwa vid handen att för

seelsen föranletts av tillfälligt förbiseende, vara fri från straff om 
kortet inom viss tid uppvisades för vederbörande polismyndighet. Nu 
stadgar lagen kategoriskt straff på sådan försummelse. Iå landskaps
styrelsens föreliggande framställning dock icke rör nunämnt förhållande 
har utskottet ansett sig endast kunna anteckna det sagda såsom en er
inrano 

Med hänvisning till det ovansagda föreslår utskottet, som i land
skapsstyrelsens Iagframställning även gjort ett par redaktionella rät
telser, att landstinget ville antaga nedanstående 
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angående ändring av landskapslagen om jaktkort i landskapet !land, ut-
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färdad den l december 1938, 
I enlighet med ~lands landstings beslut stadgas, att 2 § i land~ 

skapslagen den 1 december 1938 om jaktkort i landskapet Åland (8/38) 
skall erhålla följande ändrade lydels~ samt att 8 § i sagda landska 

lag skall upphävas, 
2 §, 

Jaktkort må efter prövning utfi:5,rdas åt tillförlitliga personer t 
ett, två eller tre !!; åt gångent i Mariehamns stad av magistraten 
i landskommunerna av länsma~ Avgiften för jaktkortet utgör tvåhun 
mark för varje år av jaktkortets giltignetstid, vilken avgift till 
ler landskapet för att användas till främjande av jaktvården inom 
skapet~ JaktkoTt löses å den ort, där sökanden är bosatt, 

Den, som utfärdar jaktkort, tillkommer ur landskapsmedel en ers 

ning om -14A~&0 mark för varje kort~ 

Genom denna landskapslag upphäves landskapslagen den 27 mars 19 
(7/47) angående ändring av landskapslagen om jaktkort i landskapet 

1land, utfärdad den l december 1.9 38, 
Mariehamn den 16 november 1953. 

-Pä lag. och ekonomiutskottets vägnarJ 

~- · 

Th. Eriksson. 

Närvarande i utskottet•. V ,_L._ J3ertell, ordförandet Albin, Johanss 
Nils Karlsson, Ferdi Sjöstrand. och Ge:o:irg Wideman. 


