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STORA UTSKOTTETS betänkande N~ 19/1955 med an- , 
ledning av landskapsstyrelsens framställning 

* 34/1955 till Ålands landsting med förslag till 
landskapslag om ändring av landskapslagen om 
jaktkort i landskapet Åland, utfärdad den l 

december 19.38~ 

Landstinget, som i ärendet fått nottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande fil 7/1955, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 
Vid ärendets behandling uttalades i utskottet en stor tillfreds

ställelse över det reviderade ändringsförslag, som lag- och ekonomiut- I 

skottet framfört. Ingen ledamot av utskottet uttalade sig för landskaps~ 

styrelsens framställning, ehuru dock en viss revision även av förenämnda 
utskottsbetänkande diskuter~des, Särskilt framhölls i sädant avseende 

den skillnad, som kanske borde göras mellan de "sportjägare", som före

komma främst på fasta Åland och de jägare i skärgården, vilka bedriva 
jakt för sitt livsuppehälle~ Beträffande de förstnämnda ansågs att en 

högre jaktkortsavgift kunde komma ifråga utan ekonomiska olägenheter. 
Av praktiska skäl fick dock denna tanke förfalla. Utskottets skärgärds
re~resentanter poängterade för sin del särskilt att den frivilliga jakt

vården i skärgården ingalunda kan anses på något sätt försummad. Tvärt
om torde de vidsträckta fredningsområdena i många skärgårdsbors ögon ut 
visa en alltför långt driven viltvårdo Ej heller ans~gs att viltvården 
på Åland skulle vara sämre än motsvarande i Åbolands skärgård, trots 

de därstädes högre jaktkortsavgifterna. Utan att förneka betydelsen 
av understödd allmän jaktvårdsupplysning ansåg dock utskottet det vara 
opsykologiskt att h(;)ja jaktkortsavgiften och därigenom åstadkomma miss
nöje bland skärgårdsborna, då ändock icke några vägande anmärkningar 

kunna framföras mot den nuvarande viltvården~ En nu förhöjd jaktkortsav
gift kunde måhända tvärtom medföra att skärgårdsborna skulle mista in

tresset för den frivilliga viltvården, utan att i dess ställe en mot
svarande av Ålands jaktvårdsf örbund, eller av någon liknande mera 

centralt dirigerad sammanslutning, ledd upplysningsverksamhet, lika 
effektivt och av alla helhjärtat om:fattad,. sk-Ulle. uppkommae Man må icke 

stifta sådana lagar,. som kunna riva ned vad som under flere år på fri
villighetens väg uppbyggts. 

I anseende till det framförda f~r stora utskottet sålunda värd
s au.t före slå 

att landstinget ville antaga det föreliggande 
lagförslaget i den lydelse lag- och ekonomiutskou 
tet föreslagit. 

Ma-
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riehamn den 22 november 1955. 

Jan-Erik Li 

7 
Närvarande i utskottet i Harry Johansson, ordförande , lllgo Elfsbe.rg, 

v i c eordförande, Gunhild Berglun.d, Gustaf Ek ,. Sigurd Danielsson, Sven 

Lindholm, Rickard Lindroth (suppleant). E:Lnar Sundin, Bertel Söder lund 

och Vi ilh. Wilen. 


